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mannai

mu.

atrama buvo

go vyriausybė kreipėsi į Jung- 
tinęs Tautas pagalbos prieš 
maištininkus.

Kas yra B-70
Senato komisijoje vėl iškilo 

klausimas duoti pinigų lėktuvo 
B-70 statybai. Lėktuvas galės

Savaitės įvykiai labai nėra- jas, piktadarys Chruščiovas bė- GAISRAS AFRIKOJE

Maskva liepos 11 pranešė, kad 
Sovietę lėktuvas liepos 1 nušo
vė Amerikos žvalgybinį bom
bonešį. Du įgulos nariai su pa
rašiutais nusileido ir buvo so
vietinio laivo išgriebti iš van
dens. Kiti keturi žuvo.

47 tai “pavojingas Amerikos 
žaidimas taikos likimu . A- 
merikos politika siekia suprovo
kuoti rimtą karini konfliktą"”.

nieko bendro 
uždaviniais, ir 
labai gerai ži-

Įvykiai tarp Jungtinių Vals
tybių ir Kubos įsitempė.

Iš Amerikos pusės: Preziden
tas pasirašė aktą sumažinti, 
cukraus kvotą. Kubai tai bus 
apie 90 mil. dd. nuostolis. }

Prezidentas liepos 9 pareiš
kė: Amerika nepakęs komunis- 
tinio režimo lotynų Ameriko-

I&L.IKĘ GYVI. Amerikos lakūnai lert John R. McCone ir IciL 
•teman S. Olmstcsd Soviet i bus teisiami.

Sovietai paskelbė, kad Ame
rikos lėktuvas artėjo į Sovie
tų teritoriją ir buvo nušautas 
14 mylių į šiaurę nuo iškyšu
lio “Sviatoi nos”, 10 mylių nuo

merika nenori, kad Maskva ap
kaltintų ją už tai imperializ-

ir Anglijoje yra įdįdefto susirū
pinimo, kad Maskjv> išnaudos ši
tą progą kalbom apie Amerikos 
agresiją.

Būdinga, kad Sovietai slėpė 
ligšiol apie lėktuvu nušovimą. 
Vienas Sovietų laitas net padė
jo ieškoti, kai Amerika pasige
do lėktuvo ir pėfekįas dienas 
jo ieškojo. Spėjama, kad žinią pakilti 80,000 pėdų. Tame aukš- 
apio lėktuvo nušovimą Maskva tyje galės skirsti 2,000 mylių 
palaikė specialiai demokratę greitumu per valandą. Ir svar- 
konvencijai. blausia — turės aparatus, ku-

Chrušfiovas liepos 12 pareiš- rie nukreiptų nuo jo priešo 
kė, kad Amerilo^’ lėktuvas RV- lėktuvus ir šūvis.

Amerikos notoje Maskvai 
liepos 12 protestuojama prieš 
lėktuvo nušovimą; reikalauja
ma grąžinti lakūnus; siūlo su
daryti tarptautinį organą padė
čiai vietoje ištirti. Pažymi taip 
pat, kad Amerikos lėktuvas 
niekad nebuvo arčiau priskri- 
dęs kaip 301 myiię nuo Sovie
tu teritorijos. Įspėja, kad pasi- 
kartojąs tekis įvykis turės rim
tų pasėkų.

Brooklyne, N.Y., liepos 10, rigentas —• chormeisteris, su- 
vidurdienį, savo namuose mirė x gebėjęs chorą iškelti į aukštą 
muzikas Julius štarka, paskuti- meninį lygį. Iš jo choro išau- 
niu laiku sunkiai sirgęs, glė- go net ir solistų (St Mažeika), 
jęs ligoninėje. ' Nesvetimas buvo jam ir muzi

ko pedagogo darbas, jis buvo 
vienas iš. kūrėjų Kauno muzi
kas mokyklos, kuri vėliau vir- 
to konservatorija ir kurioje J. 
štarka taip pat buvo mokyto
jas.

.Atsidūręs Vokietijoje, Dillia- 
geno stovykloje jis buvo suor
ganizavęs vyrų chorą. Į Ame
riką atvyko 1949, pradžioje su
stojo Waterburyje pas savo 
mokslo draugą A. Aleksį, vė
liau persikėlė į Brooklyną, N. 
Y-. ^kur iki pat mirties vargo- 
ninkavo nelietuvių parapijoje, 
r Iš sukurtų muzikos kūrinių 
pažymėtini: 10 liaudies harmo
nizuotų dainų, Missa. de pro- 
fundis, Preliudą vargonams, 
Siuntė mane motinėlė (harmo
nizuota) ir tremtinių tarpe pla
čiai pagarsėjusi daina — Tušti 
paliktieji namai.

Brooklyne gyvendamas, J. 
Starka visada dalyvavo lietuvių 
kultūriniuose parengimuose, 
dotnėjosi ir sielojosi visa kultū
rine veikla.

Velionis yra pašarvotas J. 
Garšvos laidojimo koplyčioje. 
Laidojamas penktadienį, liepos 
15, 'iš Apreiškimo parapijos 
bažnyčios. Nuliūdime / paliko 
žmona ir sūnų Donatą, kuris 
Vokietijoje baigia muzikos 
mokslus. • ’

Rezultatas: komunistam tuo 
tarpu pasisekė sutrukdyti neo- 
fašistų suvažiavimą — vyriau
sybė ji atšaukė. Savaitės riau
šės palaužė ir Tambroni auto
ritetą. Esą tarp krikščionių de
mokratų stiprėja nuomonės, 
kad Tambrioni negalės išsilai
kyti. Taip kaip Japonijoje Ki-

Kolos pusiasalio.
Likusius gyvus lakūnus Mask

va perduos teismui kaip šnipus. 
Ta proga paleido/gausius žo
džius prieš prezidentą Eisen- 
howerį,'kad jo pažadais nega
lima pasitikėti.

Sovietai proteste notas įteikė 
taip pat Anglijai ir Norvegijai. 
Mat iš Anglijos aerodromo lėk
tuvas pakilo per Norvegijos te
ritoriją jis skrido. Norvegijoje

Kongo nuo liepos pradžios 
gavo nepriklausomybę iš Belgi
jos. Nauja valstybė turi savo 
kariuomenę, kurios yra 25,000, 
vadovaujami belgų karininkų. 
Liepos 6 Leopoldville kariuo
menės dalinys sukilo, baltuo
sius karininkus uždarė ar pri
mušė, nusigėrė ir su ginklais 
pasileido į gatves, vieni ke
liaudami ministerio pirmininko 
pakarti, kiti piešdami baltųjų 
namus, vyrus daužydami, mo
teris prievartaudami, kitur jas 
versdami nuogas gatvėse para
duoti. Kongo ministeris pirmi
ninkas sutiko su visais sukilė
lių reikalavimais — pašalinti 
baltuosius karininkus, pakelti 
algas ir pakelti kiekvienam dar 
jo laipsni. Bet tai tik pakurstė 
ir išplėtė toliau riaušes.

džiai pasityčiojo iš Jungtinių 
Tautų veidmainiškos politikos. 
Jungtinės Tautos kiekvienoje 
sesijoje leido šūkauti apie im
perializmo Afrikoje ir reikalau-

Per pirmas dienas iš 100,000 
baltųjų suspėjo pabėgti 13,000. 
Nuo liepos 8 plėšikaujanti ka
riuomenė sustabdė pasitrauki
mą. Vienintelė 
belgų parašiutininkų grupė 2, 
500 karių, kurie pradėjo kaūty-

— Ženevoje Junngtinių Tautų 
socialiniame ir ekonominiame 
komitete valstybės sekr. pava
duotojas Dillonas įspėjo liepos 
11, kad prekybos ryšiai su ko
munistiniu bloku gali pakenkti 
valstybių nepriklausomybei. — 
Kongo provincija Katangas pa
siskelbė, atsiskirianti iš Kongo*

Regina LeonaiM jau nori Šistai bus atskelti.
atgal į . Lietuvą

Chicagos amerikiniai laikraš
čiai rašo, kad prisireklamavu- 
sių Leonų duktė Regina, 20 me
tų, kuri su tokia pompa atvy
ko iš Lietuvos pas tėvus, da-

bazė Chruščiovo šaltajam 
karui prieš Vakarus

Chruščiovas kelionę po Aus
triją baigė liepos 8. Kalbose 
jis atakavo Ameriką, Vokieti
ją, Italiją, įžeidinėjo asmeniš
kai Eisenhowerį ir Adenauerį. 
Grasino:

— Maskva užims Austriją, 
jei Amerikos raketos ims skirs
ti iš Italijos. Austrija turinti 
dėl to įspėti Italiją.

— Su rytų Vokietija Mask
va, gal būt, pasirašysianti tai
kos sutartį rugsėjo mėn.

— Derybos dėl nusiginklavi
mo su Eisenhowerio vyriausy
be negali būti vedamos.

je; tam rengia naują “Marshal- 
lio” planą pietų Amerikai pa
remti. Kuba iš to plano išski
riama.

traukia šį ketvirtadienį.
lijo* komunistų bosas Togliatti 
liepos 12 paskelbė, kad riaušes 
atnaujins Tambroni vyriausy-

Direktyvos akcijai ėjo iš 
Maskvos. Iš ten ką tik buvo 
grįžęs kom. lyderis Togliatti. 
Jo organizuotas riaušes tiesio
giai buvo parėmęs Chruščiovas 
savo pareiškimais prieš Italiją 

bar jau* nori atgal į Lietuvą, iš Austrijos. Nuvertus dabarti- 
kur jos laukia jos paliktas ten nę vyriausybę būtų pasikasta 
simpatija. po Ameriko: bazėm Italijoje.

Vakarai nesiėmė šaltojo karo dėl okupuoti! kraštų, tai 
Maskva šaltąjį karą perkėlė j neutraliuosius, o Kubą 

pavertė baze prieš Ameriką

Amerika ir Vokietija pareiš
kė protestus Austrijos vyriau
sybei, kad ji leido Chruščiovui 
savo neutralioje šalyje įžeidi
nėti Ameriką ir Vokietiją. Tik 
po antro protesto Austrijos mūs Lyg pasaulio šeimininkas g«>ja pats ar savo bendrimn- 
kancleris Julius Raab liepos 10 būtų išvykęs iš namų ir pali- ^us stunčioja gaisrų padeginė

ti. Gaisrai buvo užkurti Afri
koje. Italijoje. Gaisrai • buvo 
provokuojami Kuboje, Austiijo- 

, ------------- ---------r- —• - — je. pietų Amerikos valstybė-svs nesustipnno draugiškumo . , _ . . . J r n**•••« -.K Angeles ar Chicagos konvenci- se.tarp Austrijos ir Amerikos bei b 
Vokietijos.

Amerikos laivynas įspėjo a- 
merikiečius Kuboje greičiau 
kraustytis į Ameriką. Pusė iš 
visų 7,000 jau išvyko, palikda
mi savo kilnojamą turtą; nelei
do jiem taip pat išsivežti si
dabrinių daiktų, paveikslų ir 
pan.

Kubos pusėje: Meksika pasi
skelbė,kad konflikte su Ameri
ka remsianti Kubą.

Chruščiovas paskelbė, kad

Castro grasino reikalausiąs, 
kad Amerikos 
kraustytų iš bazės.' Marinų nuo
monė — jei bus toks reikala
vimas, teks organizuoti naują 
oro tiltą.

Castro liepos 11 Ameriką 
skundė Saugumo Tarybai: esą 
cukraus kvotos nutraukimas 
esanti “ekonominė agresija”.

Pietų Amerikos valstybės lai
kosi nuošaliai nuo konflikto. 
Yra maža vilčių, kad jos norė
tų aiškiai pasisakyti už Ame
rikos poziciją prieš Kubą.

Kubos atstovai Amerikoje, 
Kanadoje, Vokietijoje atsisakė 
iš pareigų.

viešai atsiribojo nuo Chruščio- tęs nesuaugusius ar labai pa- 
vo pareikštų minčių.

mės ašis pasvirs 45 laipsnių 
kampu ir vandenys iš jūrų iš
silies. Baliks kyšoti tik kalnų 
smaigaliai.

Tokį apreiškimą daktaras pa- 
tyręs prieš šešis metus iš ne- Ši 
žemiškos jam pasirodžiusios bū
tybės. Jis dėl to dabar su šei
ma pasitraukė į Alpių aukš
čiausią kalną Montblaną ir ten 
pasistatė palapines. Juo pasekė A
dar apie Šimtinė norinčių iš
vengti naujo tvano. Jie gabena- A

Tekis už tokį si dabar maisto atsargas į kai-
Chruščiovas išvadino “gėda”, no viršūnę.

kad Belgija pasiuntė karione- Vietos savivaldybė pasiuntė 
nės į Kongą tvarkai- atstatyti, policininką pas jį. kuris už- A
Chruščiovas pasisakė už plėši- draudė gąsdinti žmones ir kel-

ti laisvės afrikiečiam, o stengė- kaujančhis kareivius. ti paniką. Ii

Liepos 14 bus naujas 'Ivanas'
Milano gydytojas vaikų ligom 

dr. Bianca tiki, kad šiemet lie
pos 14 bus numesta bomba 
‘Merkur’. Nuo jos smūgio že-

Nušovė tarptautiniuose vandeny
Prezidento Eixenhowerio pri

tarimu, spaudos šefas/Hagerty 
liepos 12 paskelbė: c'

— Amerikos lėktuvas buvo 
viršum tarptautimę vandenę ir 
Sovietę teritorijos nebuvo nie
kada palietęs; i ■'

— Lėktuvas nušautas sąmo
ningai, 'norint sudaryti tarptau
tinį konfliktą;

— Lėktuvas 
neturi su U-2 
Chruščiovas tai

Velionis buvo gimęs 1884 
spalio 4 Lėlių kaime, Ukmer
gės apskrityje. Muzikos mokė
si Kaune pas Naujalį, o vėliau 
baigė Varšuvos konservatoriją 
(1906 -1910). •

Visą laiką labai aktyviai da
lyvavo lietuviškoje muzikos 
veikloje: prieš pirmą pasaulinį 
karą organizavo lietuviškus cho
rus, o įsikūrus lietuviškai ope
rai Kaune, nuo'pat pirmos die
nos iki pasitraukimo iš Lietu
vos 11944) buvo jos choro di-

nes su riaušininkais. Kai Belgi- si tylėti apie Sovietų imperia- 
joje kilo triukšmas, vyriausybė lizmą ir plėšikavimą Europos 
pasiuntė du. kitus parašiutinin- rytuose, kur jie laiko pavergę 
kų dalinius ,ir pareikalavo iš tautas su sena valstybine tra- 
Kongo ministerio pirmininko, dicija. šiais metais Afrikoje su- 
kad jis arba pakviestų belgų kurtos 6 naujos valstybės — 
kariuomenę tvarkos padaryti, Kamerūnas, Togo, Mali, Mala- 
arba belgai savo iniciatyva ims gary. Somalija, Belgijos^ Kon- 
malšinti plėšikaujančius ir žu- gas. Pastarasis labiausiai nepa- 
dančius kareivius. Po pasitari- ruoštas valstybinei nepriklau- 
mų su Amerikos atstovu Kon- somybei. Kareiviai nepriklau- 

mybę ir laisvę suprato kaip lais
vę išvyti baltuosius, pasilikti 
jų automobilius ir jų žmonas.

Kongo istorija greitai ir skau- ®au8um0 Taryta nutartpriim- 
■ ti Kongo į Jungtines Tautas.

Maskva pasiųs į Ameriką rake
tas, jei Amerika imsis represi
jų prieš Kubą. — Sovietų naf
ta jau atsiųsta į Kubą. Ameri
kos naftos firmos paskelbė, kad 
jos atsimins, kieno laivai ją 
vežė. O tarp jų buvo ne tik So
vietų, bet ir italų, graikų, ang-

tvirkusius vaikus. Kai Amerika
Austrijos vyriausybės elge- sav0 aj^s nujjrejpė tik Į Los

bus paskelbta rugpiūčio 16. vyriausybė nepasitrauks, 
pilietinis karas ...

Proga riaušėm pradėti buvo 
Socialinio Sąjūdžio suvažiavi
mas Genujoje. Sąjūdis laiko-

tim, rašalinėm, knygom, kė- 
dęm ištisas keturias valandas.

—Kipro salos nepriklausomybė Komunistų atstovai grasino: jei „ . ... . .
bus Kaip pažiuręs vyriausybę re

mianti Socialinio Sąjūdžio gru
pė, dar neaišku. Tačiau jei vy
riausybė uždraudžia suvažiavi
mą grupei, kuri ją remia, o lei
džia siautėti komunistam, ku
rie yra svetimos valstybės a- 
gentai, tai tokia vyriausybė pa
ti save laidoja.

Saugumo Taryboje Kubos 
skundas prieš Ameriką bus 
svarstomas pirmadienį. — Ja
ponijos Kishi vyriausybė pasi- 

mas neofašistai$. Jo suvažiavi
mui min. pirm. Tambroni lei
dimą davė. Prieš tai sukilo ko
munistai ir pradėjo demonstra- 

tai nuversti. — VekMijeje su- reikalaudami uždrausti
sąjūdžiui suvažiavimą.

Tikroji priežastis — komu- 
Amerika kariuomenės nesięs nistai norėjo suardyti Tambro- 

Amerika atmetė Kongo vy- ni vyriausybę. Tai pasakė atvi- 
riausybės prašymą atsiųsti ka- rai kom. lyderis Togliatti lie- 
riuomenę tvarkai atstatyti. A- pos 8. Vadinami neofašistai re

mia vyriausybę, turėdami par
lamente 24 atstovus. Be jų vy
riausybė neturėtų daugumos. 
Vyriausybė sugrius, jei neofa-

Amerika U-2 lėktuvus iškė
lė iš Japonijos bazės. — Ame
rikoje bedarbių skaičius per 
birželio mėn, padidėjo 1 mil.

Italijoje komunistai sukurstė 
riaušes, kurios truko visą pe
reitą savaitę, persimesdamos iš 
šiaurės į Siciliją, Romą ir ki
tur. Riaušėr" žuvo 11, sužeista 
1,000. Kovėsi ne tik komunis
tai su policininkais, bet ir se
natoriai senato, posėdyje kumš-
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AR JŪS NEPERMOKATE

S, BET GARBINGAS
Darbas, paskelbęs A. šalčiaus

IŠ LIETUVOS

84-14 Jamaica Avė.
TeL VI 3-1477

‘Norėčiau kostiumą išsimo-

MICHIGAN FARM SURIS

Pasirinkau

DIDŽIAUSIAS VOKIETIJOJ BATŲ FABRIKAS

^8” ikilO*5VYRIŠKI BATAI

’4*iki 5”VAIKAMS BATUKAI

Ne visų modelių, bet įvairaus dydžio

NEWARK 2, N. J. 
263 Market St.: 
MArket 3-1968

56-02 MYRTLE AVĖ. 
R i dge wood 

-Ūrooklyn

“Mes parduodame tik koope
ratyvo nariam”, kalba pardavė-

'683 Hudson Avė. 
ROCHESTER 21, h 
BAker 5-5923

335 KAST 86th ST. 
tarp 1 ir 2 Avė. 
New York City

979 So. Broad St. 
TRENTON, N. J. 
EXport 4-8085

bėti Kttaįę apmetėsi savo gal
va. O aš tau pažadu pasirūpin
ti, kad tavo žmona liktų su ta-

Aišku. kad Darbininkas kal
bėjo ne apie “visą grupę”, o 
apie veikėjus, susitelkusius Dar
be. Naujienų aiškintojo noras 
apsilenkti su tiesa ir provokuo
ti skaitytojų rūstybę prieš Dar
bininką, kad nukreiptų tą rūs
tybę nuo savo vienminčių, at
sakančių už Darbą, labai ne
nustebina. Bet jis aiškiai nesi
derina su tuo garbingu keliu, 
kuru paskiausiai pasirinko Juo
zas Kaminskas.

Dėl Darbo redaktoriaus — 
pagal Naujienas, jis tik tiek 
kaitas, kad prieraše pavartojo 
du “neapgalvotus” žodžius (mu- 
zejines delegatūras), nes tie žo-

Jūs esate namudės ar kur keliaujate, visuomet reJkslaukite 
■Beirican Fano Biria. Ms sūris jau per Ogus metus gaminamas 
Jane ir AngeUtoat AadftaBų Ir jų Sėtinos, Fountadn, Micb.

Londone Cadogan Sųuare yra 
namas, kuriame gyvena visi 
Lenkijos atstovybės prekybos 
skyriaus tarnautojai Jame gy
vata ir prekybos attachė Mie- 
czislaw Reluga. Tą birželio die
ną jo nebuvo namie. Jis buvo 
išvykęs iš miesto tarnybos rei
kalais. žadėjo kitą dieną grįž-

KLAUSKITE PATYS SAV^S
į žemiau patiektus klausimas Jutos Ifes 

kuriai rūpi geras patarnavimai pnfeS tatai

DOVANŲ PAKETUS | U8M

NAMŲ ADRESAS 
106-53 — 95th Street Ozone Park 17, N. T.

IŠPARDAVIMAS
MOTERIŠKI BATELIAI. . . . ’S95 iki 9*

851 Hollins Street 
BALTI MORE 1,. MD. 
MUlberry 5-5787

komandiruotę į Lenkiją. Bet be
mėgink pabėgti. Mes turime ke
bų ir priemonių ... Net ir 
Londone”.

’ j - (Ra daugiau)

6446 Michigan Avė. 
DĖTROIT 10, MICH. 
TAshmoo 5-7560

202 Second Street 
LAKEVVOOD, N. J. 
FOxcroft 3-6621

346 Thlrd Avė. 
PITTSBURG 22, PA.
GRant 1-3712

Į univermagą (tai maždaug 
sovietinė “dešimtštorė”) užei
na klientas. Jis sako:

1991 Broadway 
NEW YORK 23rN. Y. 
LYceum 5-0900

-390 W. Broadway 
S. BOSTON 27. MASS.
ANdrew 8-8764

P. Lanys ■ 515 4H» Avė., As 

P. Lanys ■ 1248 Waverfy PI,

Jeigu abejojate, paprašykite patoPgtntmuL Jūsų skonis Jums 
pasakys. Mes nėrime, kėd Jūs patys būtumėt sprendėjas. Mės 
esame labai taringi sūrio mėgėjams ir geremtas krautuvėms 
kad Jūs tiek MpopuHarinot MMrigaa Farm Sūri kuris paUtoo 
Vis|| mSg1am1eiiwtw Mra tniten jums g""*"** tik
pati geriausią sūri.

mą 'Darbe', iki jo redakcija 
ideologiikai nepaaiškės1 man 
priimtinu būdu, aš nutraukiu”.

šitas laiškas tenka laikyti

NUO DARBO PAGALIAU AT
SIRIBOJO, IKI...

Keleivyje birželio 22 paskelb
tas Juozo Kaminsko (buv. vy
riausio Darbo redaktoriaus), laiš
kas. Jame tarp kitko pareiškė:

“Kadangi 'Darbo' redakcija 
straipsnį (šalčiaus) paskelbda
ma, aprobavo esminį jo turinį, 
šiuo aš viešai pareiškiu, kad 
mano tolimesnį bondradarbiavi-

“O garantija iš vietinės pro
fesinės sąjungos yra?” klausia 
buhalteris.

Kaip veikia sovietinė tvarka jums padarytų keletą egzemp- 
kasdieniniame gyvenime, paro- Uorių. Jei nespėsite šiandien, 
do to gyvenimo smulkmenos, užeikite rytoj”.
Kai kurias pasakoja kontrolie- Nieko nepadarysi, klientui 
rius J. Kalvaitis ir Sovetskaja tenka sėsti ir nusirašinėti, pas- 
Litva korespondentas E. Kono- km kreiptis į pažįstamas ma- 
valov. Tos smulkmenos iš Ma- šininkes, kad pferrašytų su ko- 
rijampolės, kurią dabar vadina pijom. Beina taftl reikalui visa 
Kapsuku. Pasakoja taip. diena. Kitą rytą klientas sku

ba į gbtavų drabužių krautuvę 
ir įteikia raštus. Tik šiandien 
kita kalba.

pabūgęs nasusitupėjąs žmogus įfetfkfes, jog Darbininkas taip 
įkifo savo prekę į svvtimą laik- fe ptrašė, kaip Naujienos apie 
raštį". ta "jo balsas tauri j| stito. O Darbininkas buvo 
nieko bendro su sociaMomo parašęs. "Ar gal Ha Mtab- . .
kraty nuomom". takrūt? votkaįsi, kuria yri su- birželio 29 pfersi-

Tokhi aiškinimu keistoje pa- Mfttaę Darbo, patafo į tata- spausdino L- Kaminsko-pareiš- 
dėtyje Keleivis pastatė Darbą danMfck’afus, ki^p-. j 'ntotū|irię kimą h* pagaliau pareiškė^ 
ir jo redakciją. Išeina, kad Dar- Kaftaną' ir Mnft Mtu kalto? Tą “To šalčiaus straipsnio paži
bas tai laikraštis, kuriame “ne- 
susitupėjęs Žmogus” gali atei
ti S kito laikraščio “pasitupė- 
ti”. O redaktoriai yra toki avi- 

kotk Uttp ciuoodsi

straipsnį, susilaukė neigiamo 
atgarsio lietuvių kitoje spaudo
je. Nemaloni tai istorija visiems 
lietuviams, bet nemaloniausia 
socialdemokratams. Jų spauda 

blaškytis, ieškodama kai- 
nmnKO Kur RiTttr, UK ne tarp 
savųjų, iki priėjo pagaliau tei- 
siiųją sprendimą. Kelias į tą 
sptehdimą ėjo tokiais keistais 
vniguus, neiygmam pasHasKmi- 
ririds po taiifi^o ftituvo.

GYftBM hfcSfcAITę

Natoįieta birŽfetio 14 atvirai 
pasisakė, kad gavę Darbo nu- 
merį "skubiai g pėVarfėm, pa- 
Kūi4jotob | febfo Sąr^ą ir 
Trumpai jprwvwswvwr kuu miv*

“Tiek težinau, kad jis tele- 
fonavosi kelis kartūs su k^žkcn 
kiu Smithu ir susitardavo susi
tikti mieste”.

Virš 21,000,000 automobilių savininkų 
moka daugiau, negu reikalinga.

“E kur gi tokia tvarka?” nu
stemba kfiėhtaš. “Kituose mies-

v gMi kfckvifeųaš pffiėte“Tvarkoje. Štai garantija, «a , »u- „ kauti preKes Kreunan .1200 rublių”. 0 u- &. v
• • v_ a F’<» ** ImKiie KlUlOSfe“Kostiumą pasirinkote? h Z?rnrestuose. v mes gavome įsa- Mniat jj. .4 .i. tgymą is ataugo maeno, kotk 

“Gerai. Tik bėda, kad dabar yra rėjdrio Vartttojų
pas mus blankai išsibaigė. Bet reikalų vėdėjiūs, USp Hiftltjfa”. 
išeitį galima surasti. Sėskite ir Kfitefttas rašo dHfr Vtertą Hš- 
nusirašykite formą. Jos tik ke- tą — Skūndų knygoj, ta & 
turi puslapiai. Paskui paprašy- tas jūm nepasėda įsigy
kite kur nors mašininkę, kad ti kostiumo išsimokėtinai. -

Ar yra tai įrodžiusi? •*«
Ar ji rūpestingai supakuoja, išsiunčia ir pėruoffia vfimš 
reikiamus dokumentus?
Ar ji naudoja geriausias įpakavimui dėžes?
Ar ištikro ši firma dirba .daugiau, kaip 25 metus? j
Ar ji yra oficialiai patvirtinta?
Ateftlrimtms bus TAIP į visus aukščiau patiektus 

jūs savo dovanų paketus siųsite per bet

tindamas stiklą Sti drignė- “O kavo Reluga. . I*
tu prisėsk ir akyk, ar negali Wtįjfe; Pttfori-

5,1 S*“* tu ma® tarnausi, Rel t, ...
tuo Smithd supažindintų?” ... ... Ar tu manai, kad jeigu jau esi

tu man parūpinsi Anglijos ra- $ninnažn tai
“Mėginau. Kelis kartus mėgi- kfetai ir raktairau. Bet jis vis išsisuka. Tu fr " pft“ Dnd* nusijuokė. Tarp ma

nai, jis kaip ungurys”. &į taVęS’ Rel“ga’ ***
“0 ar jo kišenius patikrinai?”
“Nieko ypatingo juose nebu-

“Betgi aš negaliu paimki jo 1 
popierių”.

‘^0 tu juos turi hukopijb^te. 
Ir tu tai padarysi”.

“Gerai, Vlaffi, aš tai padary
siu. Dėl tavęs”.

Dūda ėtsrstofb, pavaikšČiojb,J 
pažiūrėjo į RefrigOs Totogri&ją 
ant stalelio — Reluga 
muotaš Lenkijos karininkas E 
antrojo kėro. Dūda 
damak fotografiją apvertė ant 
stalo.

“Ką gi tu darai? tadbėjb Bfoh- 
diriė Melina atsidusdaina.

/ ■ $
“0 tu nesirūpink. Jo greit 

neturėsi. Pasitikėk manim. O 
dabar noriu padaryti ir jam 
malonumą — kad nematytų, 
kaip aš bučiuoju jo žmoną”.

Istorijose pasitaiko vis kas 
nors nelaiku. Nelaiku atsirado 
tą patį vakarą namie ir Relu
ga. Žmona išbalo. Bet Dūda 
ir repakilo nuo sofos.

“Ramiau, ramiau”, kalbėjo 
jis suerzintam Relugai. “Tu kal
bi, kaip apgautas vyras iš pra
ėjusio šimtmečio. Betrūksta tik, 
kad tu mane pakviestum į dvi
kovą”, juokavo Dūda, pildama
sis šampano.

savo prekės įkišimo į Darbą, 
tai A. Šalčiaus laiškas davė ki
tokias žinia?: nė šalčius atėjo 
su savo preke į Darbą, bet 
Darbo redaktorius tos prekės 
paprašė. Vadinas; pagal Kelei
vio aiškinimą A. šalčius supro
vokavęs Darbą, o pagal šalčiaus 
aiškinimą Darbo redaktorius 
suprovokavęs Šalčių.

kAlčiausias
TAI DARBININKAS ...

Naujienos birželio 18 su iro
nija rašė apie A. šalčiaus “di
dybę”, bet dėl paties jo straips
nio, tai — "A. šalčiaus straips
nis galėjo būti, galėjo jo ir ne
būti. Jeigu jo spausdinimas kam 
pakenkė, tai daugiausia pačiam 
autoriui". (Jeigu tas straipsnis

Namie buyo Relugos žmona. 
Ketvertų mėtų Ričardas ir dve
jų metų Margarita buvo jau lo
voje. Ant stalo buvo paruoš
ta vakarienė dviem žmonėm. 
Kibirėlyje kyšojo šampano bu
telio kaklas. Tai buvo paruoš
ta Lenkijos atstovybės diploma
tui Vladislovui Dūdai, kuris čia 
tysojo sofoje patogiai išsitiesęs. 
Plačiapetis, aukštas,, rankoves 
pasiraitojęs, Eraudusiu veidu 
Dūda negalėjo tyliau pakalbėti, 
ir Relugos žmona Melina tu
rėjo nuolat jį raminti, kad ne
pažadintų vaikų.

“Tai tu manai, kad tavo ger
biamas vyras nėra nuvykęs į 
Bath?” kalbėjo Dūda, pilda
mas jau kelintam gurkšniui iš 
kibirėlio.

“Aš nesakiau, kad jis ne 
Bathe. Bet sakau, kad juo vis- 
tiek galite pasitikėti, nes jis 
stengiasi išgauti žinias iš to 
buvusio lenko”.

“Kaip jam ten su lenku, man 
dabar nerūpi. Aš tik norėčiau 
dabar žinoti, ar jis nėra išda
vęs mūsų paslapčių anglų žval
gybai. Ar jis turi anglų drau-

______ ______ ___________ tinkamu įvertinimu ir teisinga 
fcktoivit bnŽefio 15 ėtsėko- džiai įžeidžia socialdemokratus, išeitimi

mybę suvertė A. šalčiui suver- kurie tokią delegatūrą turi. Kai- įvertinimas: prieš visuomenę 
tė klerikalam, suvertė Sovietų tesnis Darbininkas kam jis atsakingas tiek autorius, tiek 
atstovybei ir sudarinėjo įspū- "už porą redaktoriaus naapgal- žurnalo redakcija, kuri nuomo- 
dį, kad socialistų laikraštis Dar- iftfą tafirę" drįso "pMMėrftti nes į visuomenę leidžia; žur- 
bas tai tik nekalta “provoka- |r Rgįftuitg ūgfiėto nždo yrū tMfc
cijos”auka ... Girdi "A. šal- visą (sociaMumdtrHY) grupę", rus, kad jB nesiderink M so
čius yra atsiplovęs iš Marika- šitokiu triuku, kaltinant Dar- cialdemokratų veikėjų ligšioli- 
lę ailiy, po ilgo bandredarbia- trininfcą, Naujienos stengiasi “e Jįik
vimo su Tėviškės Ziburig va- rmkHHfpti dėmesį mm laik- Bfeftfe: nuo tokio
dorais" „ . "iš Marikaty tarpo —



rimtą Amerikos dienraštį. At
sakymas buvo duotas ; ištisu

KAINA

DARBI MINK ĄS

kiečių studentų jie indoktrina- 
paklausta sakyčiau - bųso. Mat, vo prieš komuninną? Kodėl jie

kurie tą premiją skiria? ... istorijoje vai

Baltijos tautų

liepos 21, raudonosios armijos 
okupuotose Lietuvos, Latvijos

jedulo protestas
vietų Sąjungos tvirtinimas, kad 
1940 liepos mėn. jos pravesti 
rinkimai buvo laisvi ir savano

sudarytų parlamentų priimtos 
rezoliucijos, prašančios (Lietu
vą, Latviją, Estiją) pripažinti 
sovietinėmis respublikomis, bu-

jau išgirsti daugiabalses nuo- 
monęs, kad“vifidėttoten nėra 
jau Uįp W KM ir ten g*

liaus komisarų sufabrikuoti va
dinami liaudies seimai Taline, 
Rygoje ir Kaune priėmė vieno
do turinio Maskvos padiktuo
tas rezoliucijas, prašančias So- - vo teisėtos, — yra melagingos 
vietų Sąjungos aukščiausiąjį so
vietą, kad Lietuvą, Latviją ir 
Estiją priimtų į Sovietų Sąjun
gą-

Tuo Sovietų Sąjungos karinių 
okupacijos ir NKVD tero

ro sąlygomis primestu Balti
jos respublikoms tariamai sa
varankiškos savižudybės aktu 
Maskva siekė ir .tebesiekia su
fabrikuoti teisinį šydą savo ag
resijos nuogybei pridengti. Tuo, kas pastangas tai agresijai le- 
sumetimu liepos 21 Maskva ruo
šia to makabriško spektaklio 
minėjimą, kuriame pavergtieji 
lietuviai, latviai ir estai bus 
prievartaujami liaupsinti savo 
pavergėją ir sovietinę vergiją.

Tačiau nei 1940 nei 1960 me
tais jokie Maskvos makabriški 
spektakliai nesuklaidino ir ne
suklaidins nei pavergtųjų Bal
tijos tautų nei laisvojo pasau
lio nusistatymo. Sovietų Sąjun-

ir nepagristos”.
Tad liepos 21 yra sovietinio 

melo, apgaulės ir Baltijos tau
tų valios klastojimo diena.

Baltijos-Valstybių Laisvės Ta
ryba, griežčiausiai protestuoda
ma prieš Sovietų Sąjungos tęs
tinę agresiją Baltijos respubli
kų atžvilgiu ir prieš jos ciniš-

je vizito metu, ir susivėlusi, ap- rikoje? 
smukusi japoniuke, gyvai diri- ~ 
guojanti dainuojantiems studen
tams Tokyo gatvėse.

Grįžo prezidentas, nubaidy
tas nuo Japonijos slenksčio, ir 
savo kalboje pasiguodė, kad ja
ponų tauta yra draugiška JAV. 
Riaušes kėlęs tik būrelis stu
dentų, “svetimos valstybės su
kurstytas ir apmokėtas”. 0 di
džioji spauda dar pridėjo paaiš
kinimą, kad tai buvęs Chruš
čiovo kerštas Amerikai.

Bet laisvojo pasaulio šeimi
ninkai vistiek susirūpino. Ne 
dėl to, kad pelė išgąsdino 
dramblį — tai būtų kuo grei
čiausiai užmirštims reikalas, — 
bet, kad laisvojo pasaulio po
grindyje priviso pelių — komu
nistų. Ir kad tie komunistai yra 
aklai paklusnūs Maskvos koman 
dai.

Ką veikia milijonas tremtinių 
laisvame pasaulyje?

Neseniai laikraščiai įsidėjo 
nuotrauką latvio berniuko, ku
ris vienu milijoniniu numeriu 
atvyko į JAV. Atseit, vienas mi
lijonas tremtinių išsigelbėjo 
nuo komunizmo, rado prieglau
dą, darbą ir net gerovę ir ant
rą tėvynę laisvam pasauly. Di
delė dauguma tų žmonių pa
žįsta ar bent mano pažįstą ko
munizmą visam jo praktiškam 
baisume ir nuogume.

Maskva neturi tūkstančių a- 
gentų nei Japoii oje, nei Korė
joje, Turkijoje, nei Kubo
je. Bet ką tuose kraštuose nu
veikė saujelė disciplinuotų ir 
Maskvos komandai paklusnių 
komunistų, rodo netolima pra
eitis.

JAV, Kanada. Australija, An
glija turi tremtinių šimtais ir 
dešimtimis tūkstančių. Ką jie 
nuveikė? Kur jų balsai? Ką pa

inų spauda kritikuoja, kad JAV tas humpty - dumpty. Komunis
tai nutilo. Žino, kad ne tik 100 
arklių, bet ir viso pasaulio ko
munistai neįstengtų Chruščiovo 
atgal užtraukti.

JAV pagerbė tremtinius, į- 
. vesdamos tremtinių metus, ku
rie jau pasibaigė. O kodėl ne
atsirado iš milijono tremtinių 
nė vieno, kuris Imtų iškėlęs 
mintį pasiūlyti Nobelio taikos 
premiją JAV prezidentui?

Jeigu Nobelio taikos premija 
1954 metais buvo paskirta Jung 
tinių Tautų aukštojo patikėtinio 
įstaigai pabėgėlių reikalams Že-

mo prestižo vadovauti laisva
jam pasauliui kovoje prieš ko
munizmą. O ką toji spauda pa

Italų komunistai, pastebėję, 
kad dar nėra rimto kandidato 
Nobelio taikos premijai, su 
triukšmu pradėjo traukti ant 
tuščio piadestalo sunkią Chruš
čiovo figūrą. Kai į tą pačią dū
dą pradėjo pūsti viso pasaulio 
komunistai, triukšmas darėsi di
desnis. Ar kas nors drįstų tvir
tinti, kad tas triukšmas nebū-

galizuoti, 1960 liepos 21 skelbia 
laisvųjų lietuvių, latvių ir estų 
protesto —‘gedulo diena.

Tą dieną visi laisvojo pasau
lio lietuviai, latviai ir estai kvie
čiami:?

1. Susilaikyti nuo visų rūšių 
pasilinksminimų;

2. organizuoti specialias pa
maldas visų tikėjimų maldos
namuose;

Lietuvį Latvijos, Estijos' res- 3 asmeninius ir kolek- 
publikų nepriklausomybę ir te- tyvinius protestus prieš Sovie- 
ritorinį integralumą-jokiais Mas tų Sąjungos agresiją Baltijos 
kvos spektakliais neužtušuoja- respublikų atžvilgiu savo gyve
nai. Užtenka Čia tik priminti namo krašto vyriausybei, pra

šant ją daryti žygių, teisę ir lais darė kovoja prieš komunizmą
Amerikos ir laisvojo pasaulic 
naudai tas milijonas tremtinių 
įkurdintas laisvame pasaulyje?

Amerikos universitetuose ii 
kolegijose yra nemažiau trem 
tinių studentų, kaip Maskvos 
agenntų Japonijoje. Kiek am.eri-

JAV Kongreso specialios ko- 
misijos Baltijos okupacijai tir- ve atstetyU; 
ti išvadas: “Yra aiškiai ir ga- 
lutinai įrodyta. — sako komi- 4- demonstruoti tautinių spal- 
sija. - kad Estija. Latvija ir ir talrtini>l her*» ženMelį 
Lietuva buvo jėga užimtos ir “ 8*1“10 
neteisėtai prie Sovietų Sąjun- Baltijos Valstybių Laisvės 
gos prijungtos. Bet kuris So- Taryba

ALĖ ROTA

lybės, nėra užgrotM*! nė vtonoB tos dienos, kai, palyginę nepri- 
pėdos 'svetimo* ,žaaaės nei (pp- klausomos ir tarybinės Lietuvos 
vargusi **i vieno žmogau*, ekonominius balansus, turėsi- 
Taigi, kiekvienas Amerikos x me pasisakyti tarybinės naudai 
prezidentas ne kaip asmuo, Gal teks teigimas šiandien at- 
bet kaip individas, reprezentuo- rodo daugeliui baisus ir nepa
jus taikingiausią pasaulyje.tau- triotiškas, bet matematiškai tei
tą, kaip vadovaująs ant! - im- singąs. Komunizmas Lietuvos \ 
perialistinės valstybės politikai, žemės^ūkį sugriovė, bet pradė

jo elektrizuoti,^urtipramonę, 
kuri paprastai pelningesnė už 
žemės ūkį. O matematikoje, ne 
tik du ir du yra keturi, bet 
trys ir vienas taip pat yra ke
turi. .

Kur glūdi komunizmo 
baisumo esmė?

Komunizmo baisumo esmė 
glūdi kur kitur, ne jo ekono
minės sistemos trūkumuose.

Nėra taip baisu, kad kolcho-' 
zininkų grįčios apgriuvusios. Sa
manotų ir sulinkusių bakūžių 
buvo apstu ir nepriklausomoje 
Lietuvoje. Baisumas yra tas, 
kad žiūrėdamas į tas-lūšnas tu-1 ;- 
ri matyti “į dangų kylančius 
kolchozų mūrus”, kaip Mizara 
“matė”. Kitaip būsi komuniz
mo išdavikas ir liaudies prie
šas. Nėra taip labai tragiška, 
kad kolchozininkas dirba ilgas 
valandas ir vyžas nešioja. Lie
tuvos ūkininkas taip pat dirbo 
nuo tamsos iki tamsos, ir rūbų 
nesirinko. Bet yra tikrai bai
su, kad jam kasdien yra ka-

kaip stovįs sargyboje žmogaus 
ir žmonijos laisvės ginančios

sėtas kandidatas Kobalto taikos 
premijai gauti. Žinoma, jeigu 
tik jo kandidatūrą kas išstaty
tų ir vienu milijonu parašų pa
remtų.

Taikos premija būtų didelis 
almėjimas Amerikai Šaltajame 
care, kur herojumi yra laiko- 
nas tas, kas turi rankoje ba- 
andį o ne šautuvą. Iki Pary
žiaus konferencijos Chruščiovas 
urėjo abu — šautuvą ir tai
gos balandį.

Kovotojai ar. dezertyrai?
Komunistai, žinodami savo 

jačių aktyvumą ir disciplinuo- 
umą, baiminosi dėl politinių 
>abėgėlių. Jie tikėjosi, kad 
remtiniai, pabėgę nuo komu- 
lizmo, bus nenuilstami kovoto
jai prieš komunizmą. O kas pa- 
ridarė iš to vieno milijono ar- 
nijos? Ogi milijonas dezertyrų.

Taip atsitiko pirmoje eilėje 
iėl to, kad tremtiniai pradėjo 
prarasti tikrą komunizmo baisū
no vaizdą. Laikas užgydė daug 
komunizmo padarytų žaizdų.

ivynėje atrodo daugiau paken- 
ė čia atvykusioms, kaip ten

Viena tremtinė rašo apie sa- 
o giminaitę Lietuvoje: “Tik 
5 metų, o jau gauna pensiją, 
'ažinėja su ekskursijomis po 
lačią tėvynę, vaikščioja į teat- 
us, aplanko kurortus. Tik gy- 
enk ir norėk. O mes čia vargs- 
įme fabrikuose”.
Arba vėl kas pasigiria, kad 

“vaikai baigė mokslus ir ge
rai įsitaisė Lietuvoje”. Arba vy
ras pasisako, kad už “siunti- 

DARIAUS GiRSNO paminklas Brooklyne, N. Y. Prie paminklo minėji- Žmona įsigijo namelį ir
mas bus liepos is 3 v. p.p. Nuotr. v. Maželio. gyvena be jokio darbo”. Ir tuo-

galvoti ir sakyti), kad jis “nie
kados neturėjo taip gerai, kad 
niekados nebuvo taip turtingas 
ir laimingas, kaip dabar, savo 
darbą ir jėgas aukodamas so
cialistinės valstybės kūrybai”.

Skaudu buvo neturtingiems 
tėvams matyti gabius savo vai- 
kus, likusius be mokslo nepri
klausomoje Lietuvoje. Bet daug 
skaudžiau turi būti tėvams tu
rėti valstybės lėšomis išmoky
tus vaikus, kurie jau tiki, kad 
nėra Dievo; kad krikščionybė 
žmogų pavergė, o komunizmas 
išlaisvino; kad šeima yra tik 
valstybės institucija naujiems 
piliečiams gimdyti, o vaiko auk
lėjimas yra išimtina valstybės

(Nukelta į 4 psl.)

leido, svyruojantį su liauna kartele ir tebelašantį iš 
augštai į puodą. Kol šeimyna susirinko valgyti, drus
kos lašai retėjo, tįsdami, persismaugdami' ir tingiai 
tekštelėdami į samčio ir šaukštų laukiantį viralą; 
pagaliau druskos varveklis išdžiūvo, ir liko kabėti 
nejudėdamas ligi kito prilenkimo ir pamirkymo.

Po vakarienės šeimyna greit išsivaikščiojo į sa
vo guolius, tik moterys dar pasiliko. Joms reikėjo 
nuplauti šaukštai ir indai.

— O tu, Uogele, dar žaltį palakink. Neužmiršk, 
— priminė Viltė.

Ar Uogelė kada užmiršo? Motulei kad tik pa
sakyti. Ji žinojo savo darbus ir savo malonumus. 
Pripylė į medinę lėkštę pieno ir ėmė lūpomis da
ryti tokius garsus, kuriais pašaukdavo žaltį vaka
rieniauti. Iš už skrynios tuojau pasirodė gelsva gal
va. Smailas liežuvėlis raitėsi išsikišęs, jieškodamas la
kato. Uogelė dešine padėjo jam lėkštę, o kairiąja 
paglostė šiurkščią savo draugo nnugarą. žaltys palenkė 
galvą ir ėmė linguoti, lyg tampytis. Jo visa raupuo
ta nugara judėjo. Ir po kelių akimirksnių Uogelė su
šuko:

— Motule, žaltelis išsinėrė!
— Ar tu jį lietei? — paklausė Viltė.
— Tik paglosčiau!

— Tai gerai, dukrele. Labai gerai, — kalbėjo 
motina, eidama artyn. — Tai tave laimė aplankys. 
Išsinersi iš savo nedalios, kuri buvo blogųjų laumių 
tau sunarpliota. Išsiners!. Ir būsi laiminga.

— Tikrai? — pakėlė galvą į motiną Uogelė. 
Ar tikrai? Ogi ir Perkūnas pirmą kartą šiemet ma
ne lauke esančią užgriaudė! Ar ne laimė ir tai?

— Laimė. Geras naujienas išgirsi. Pačias links
miausias naujienas. Šiemet Būsi labai laiminga, duk
ružėle.

Uogelė apsikabino motiną ir priglaudė galvą prie 
jos krūtinės. Ji nenorėjo nei spėti, nei mąstyti, ko
kia ta laimė galėjo būti, iš kokių vargų jai išnirti 
lemta. Tik buvo taip gera, taip ramu, kad norėjosi 
būti ir būti taip prie motulės prisiglaudus. Nes ir 
pati laimė nebegalėjo būti geresnė už šitą minutę. 
Bet Viltė jau užmiršo, ką buvo pasakiusi: jos lūpos 

bautį ant karteMs, virš židinio, druskos gabalą, pa- susidėjo maloniai šypsenai, o akys jieškojo dar ne
mirkė jo smailąjį galą vakarienės sriuboj ir vėl pa- pabaigtų darbų. Ji švelniai atstūmė prisiglaudusią

ŽVAIGŽDE
VIRŠUM
GIRIOS

r o m a n a s

dukterį, pravėrė skrynią, išsiėmė iš tenai juodų šer
no Šerių šepetį ir ėmė šukuotis paleistus plaukus.

Kitą rytą ašuojiečiai sukilo labai anksti. Žiovau
damas išėjo dėdė Miltautas pašalę apsidairyti. Žibilų 
balos tebesisupo rūkais. Ežeras pažvelgė į jį, kaip 
mieguista akis, bet viršuj vandens mėlynas dangus 
žadėjo giedrią, linksmą dieną. Tiesiai stovėjo ant 
kalnelio pušys, balsvuose debesiukuose, persišviečian
čiuose iki raustančio dangaus pilkumo, iškirpdamos 
smailą puslankį. Atrodė, lyg jos būtų apsisiautusios 
vilnonėmis, spurguotomis skaromis. Miltautas žvelgė 
į raustančią dangaus pusę, atsidusdamas ir galva

Ir štai Klausigailos klėtys buvo pilnos kailių bei (ira

diržų. Jo arklidėje žvengė virš dešimties gerai pri
žiūrėtų žirgų, tvarte stovėjo keletas stiprių jaučių, 
bliovė pulkas baltavilnių avių, teliukų, maurojo po
ra karvių, kudakino ir gegėjo pulkas paukščių. Jo 
seklyčioje buvo pora dailiai padirbtų kėdžių, skry-

dangi Klausigaila buvo nemenkas ir ūkininkas, ir vai
kų neaugino tinginiais, nei lepūnėliais, tai grūdinių 
klėčų aruėdai buvo pilni, pašaro arkliams bei galvi

bradiniai būdavo pilni žuvų. Bitės mėgdavo jo su
tvarkytas dreves. Ir nebuvo apylinkėje, be Giedkan- 
to, Ašuojos kunigo, jam lygaus nei turtais, nei nar-

kitus kaimynus, tai visi matė jo vijūnišką vikrumą

užsispyrimą būti pirmoj vietoj. Ir kai klausigailai, 
atrodė, dievai padeda, tai Vydui —tik jo į save už

Prieš didelę šventę ir paliūty darbai nejučia su
sitrumpina. Eikutis ir Gedas išėjo prie gyvulių. Siau- 
tiliukas pasišovė nueiti pas vergą, kuris tvarkė ark
lius. Moterys, užbaigdamas visą ruošą, dar kartą per- 
sišlavė trobą. Uogelė vikriai šniukšėjo po visus kam
pus, beržine šluota subraukdama spalius, siūlų nuo-

— Dėkui dievams, ir vėl pavasario saulelės susi
laukiau!

Giedkanto pilies kuore nejudėdami stovėjo trys 
žyniai Jie matavo akimis girioje prasišokusius me
džius, ežero ir Žibilų pelkių alsavimą, aušros rausvu-

vidalo pilkais debesiukais virš ateisiančios saulės, dū
mų srovelės pro augštinių plyšius, gaudė ausimis

baigiantį kaukimu, ar vilko gūdų staugimą girios gi
lumoj, bundančių paukščių čirpsėjimus, net atgyjan
čios musės zyzimą pilies pastogės plyšy, ar pakly- ■ 
dusios bitės zvimbimą vyšnių žieduose. Jie klausėsi, 
jie regėjo ir visa kaupė mintyse, kad, žmonių klau
sinėjami apie ateitį, turėtų ką pasakyti.

Nusivylusi Raudė metė į kampą savo baltos dro-

nulėkusi, kuriuo turėjo praeiti saulės sutikėjęs. Bet 
viena iš praeinančių sutikėjų, Uoktė, pasakė:

sijonus užsidėk. Pasimatysim prie aukų dūmelio.

skruostais ir išplėstomis iš laimės akimis. O Rainė 
buvo minėjusi, kad ir ji — Raudė — galėtų riti 
kartu. Kodėl ne? Ar ji ne mergina? Ar ne vainikuo
ta? Ėjo Raudė kartą, prieš daugelį metų, £ai ir jos 
kasos tebeblizgėjo, kai liemuo buvo liaunas ir kojos 
greitos ... Tada ji nenorėjo, atatupsta stūmėsi, tik 
motina buvo prikalbėjusi, motina ją išdabinusi ir į 
gražiųjų mergaičių draugę išstūmusi. Dabar nenorėjo

vadindavo jaunieji, ūku, laumine; ir jai tokia būti 
patiko. Jai mieliau būdavo besidrąskančių varnų drau
gijoje, negu jaunimo juokų apsuptai Bet dabar ji 
norėjo kaikam pasirodyti, dabar pati veržėsi į būrį, 
kur jos akys atrasdavo pasiilgtąjį. Dabar ir ji daž-. 
nai vilgydavo liežuviu lūpas, džiūstančias nesupran
tamu karščiu, ir jai šviesa atnešdavo kažkokią džiaugs- 7 
mingą viltį, o tamsa — neišsakomą nerimą ir lau
kimą. Ji nuleido galvą. Suprato, kad Uoktė teisi; ne 
jai eiti su jaunutėmis, tik pražydėjusiomis motinų 
lepūnėlėmis. Nebe jai. Bet savo svajones vistiek slė
pė giliai širdy, jas ugdydama ir puoselėdama, kaip 
tikras dalios dukras. XI

Nekantrumu degė Sargūnas. Girdydamas žirgus, 
jis žvilgčiojo į baltą sodą, tiar ■ nepaliestą saulėtekio 
žarų, švilpaujama daina buvo apie mylimą mergelę, 
lauknešėlius nešančią, su saulėmis veiduose, su žy
dinčiais bijūnais lūpose. Atrodė, tas tylus švilpavi
mas tikrai siekė patį tolimąjį girtos pakraštį, į kurį J 
dabar žengė jo Uoktė su kitomis skalsėtomis mer-

parnešti. Sargūnas šypsojosi sau vienas, nes žinojo,

neramino, kad laukti ilgai nereikės? Linksmai su
žvengė žirgas, net ežeru nuskambėjo. Sargūno žir
gas, jo geriausias draugas. Jaučia protingas gyvu
lys, kaip jo šeimininkas laimingas.

jos dvi skalsėtos raudonskruostės? Ar ne grąžina 
laimos ir jos namams ramybę? Štai Rimgaudas, jos

žingsniu. Ko bereikėtų, jei tik dievai jai leistų pa
matyti vyrą ir aną sūnų? Ir net išsigando moteriškė

riams, dažniausiai, trumpai nukertamas laimės siū-
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BANGA TELEVISION LIETUVIŲ PIKNIKAS
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nuo 9 
Plrmad.

te (liepos mėn 17 
mis) bus rengiami minėjimai, 
daromi susirinkimai. Gal dar

kusnuo Baltijos marių (1343). 
Pavojingai dar sųsadėsteLen- 
kįjos sošto reikalai- Sostui te
kus Vengrijos karalaitei Jadvy
gai (1382), pažadėtai Austrijos 
hercogui Vilhelmui (vokiškos 
Habsburgų giminės), lentanga- 
įėjo finikai patekti vokio&ę 
prfldniifomyhėn. Jų akys tada 
nukrypo į Lietuvą, kaip gelbė
toją. Istorijoje, žinoma, to ne
sakoma, nes ieškoti pagalbos 
pas pagonis anuo metu lyg ir 
nederėjo. Tačiau galima buvo 
pagonis lietuvius krikštyti, o 
tokiu atveju parama jau teikia
ma Lietuvai, kuri kietai tebe-

To SCHU YLER $AVlNGS AND LOAN ASSO£IATION
24 Davis Avė., Kearny, N. J.

tiktų ta proga iš naujo perkai
noti vertybes, kuriomis nau
dojasi laisvojo pasaulio žmogus 
su “sriubos šaukštu”, kurį gau
na iš valstybės pavergtų tautų 
pilietis.

Prie to dar patartina prisi
minti, kad tremtiniai yra pa-

GARSIAME CAPE COD -OSTERVILLE, MASS., KURORTE 
PRIE ATVIRO ATLANTO. LONG-BEACH PLIAŽO. PU4U PA
VĖSYJE, GRAŽIOJE LIETUVIŠKOJE VASARVIETĖS VILOJE

džiugina erdvus ir gražus pajū
ris, puikios atostogavimo sąly-

JOHN KRAUSS, INC.
117-09 Liberty Avė. (Retai! Store) 

RICHMOND HILL 
D E S R O S

porte, Maine, tėvai pranciško
nai turi savo vienuolyną ir va
sarvietę svečiam. Sodyba yra 
prie pat Atlanto pakraščio, ap
augusi retais medžiais. Sodyba 
įsigyta 1947. Nuo to laiko pa
daryta daug pertvarkymų, pa
statyta didelė gimnazija, sve
čių namai, čia gali lengvai su
tilpti ir berniukų stovykla ir 
vasarotojai. Svečius ir turistas 
čia traukia didelė Liurdo grota, 
gražiai ir skoningai įrengtos 
koplyčios, kurias dekoravo lie
tuviai dailininkai, ir praeitais 
metais pastatyti Kryžiaus ke-

kovųja m Vokiečių ordinu, kad 
atsigintų krikšto, k*ip 
mo. Lenkai neketino pavergti, 
bet jie gerai žinojo, kad hetu- 
viai valda ketum kartus dau
giau žumię negu buvo viso* Lon 
Idjoe. Vokiečiam tebestumiant 
nuo Baltijos marių, buvo pri
versti ieškoti erdvės rytuose. O 
čia, tarp Būgo ir Dniepro, lie
tuviai buvo užvaldę dėdingus 
Voluinės ir Podolės plotas — 
užėmę tiesiog po Lenkijos du
rimis.

Valdant bendram karaliui, 
galima buvo tikėtis, kad per 
savas duris išėjus, kaimynas 
nepamuš kojos vaikščiojant ir 
po svetimus rėžius. Taigi, kaip 
ten buvo “smulkmenose”—ga
lima pasiginčyti, bet stambme- 
oa buvo tokia: Jogailai ištiesta

SALftUtiO SUKAKTIS M) Mok* it* Umk
tajėBsnilakrėrias. Sutartis šn- 
(taryta Kriave (1385). Jogaila 
Krokuvoje pasikrikštijo, vedė 
jaunutę Jadvygą ir vainikavosi 
Lenkijos karalium (1386), lik
damas karta ir Lietuvos di
džiuoju kunigaikščiu.

< Kartais . vis padūsaujame, 
versdami savo praeities lapusk 
kad Jogaila “pardavė” Lietuvą 
lenkam Palikę nuošaly tas ne
gudrias kalbas, tegalime paste
bėti, kad jokiam Lietuvos val
dovui negalėjo tilpti galvoje 
ramtis už karaliaus vainiką 
"parduoti" savo kraitą ir jo ne
priklausomybę. Tačiau valdyti 
kartu dvi ar net tris valstybes 
nebuvo naujiena.

Po tokiu apsisprendimu Kri- 
avo sutartyje savo ranką padė
jo ir Vytautas su savo, broliais. 
Kai Jogaila nnupeikiamas, tai 
Vytatas pagiriamas, nes jisai 
paskui buvo Didysis. Gi jo di- 
džiaus’-is noras buvo pačia/h 
tvarkytis Lietuvoje. Vytautui tai 
pavyko iš dalies dėl dviejų prie
žasčių. Viena, Jogaila niekada 
nebuvo jo mirtinas priešas, nors 
tarpusavio kovos neišvengė. 
Antra, Vokiečių ordinas nete
ko veržliausio savo magistro 
Kniprodės (1382), kurį pakeitė 
žymiai silpnesnis Konradas von 
Jungmgenas (1393 - 1407). Vy
tautui jisai neprilygo. Ieškojo 
“koegzistencijos”, bet Žemaiti
jos kaina. Kol Vytautas įsigalė
jo Lietuvoje ir užvaldė dide
lius Rusijos plotus, jam teko 
Žemaitiją užstatinėti vokiečiam 
(1398, 1404). Tačiau buvo pa
laikomas gyventojų pasiprie
šinimas ir pakurstom! sukili
mai. Po didžiojo sukilimo Že
maitijoje (1409) Vytautas apsi
sprendė stoti lemiamon kovon. 
Savo valstybėje tam reikalui 
jau buvo susitvarkęs. Artėjo ne
išvengiamos Žalgirio kautynės 
(1410 liepos 15). ' S. Suž.

Tackle. S 
Religious

pasitraukia tik kelioms savai
tėms, ilgiausiai mėnesiams, nuo 
fronto baisumo pavojų. Komu
nizmas tais sunaikintas ir tuo
jau grįš atgal. Nemašėsnis pro
centas ir dabar yra visai tikri, 
kad komunizmas Hugs.

Tie, kurie žiuri i komuniz- 
Į bedievišką nihiliz

mų it materializmu paremtą 
Mtefdoriia tino. kad krikščio- 
nybės niekas neišnaikins, nes 
Kristus davė garantiją, kad ir 
“pragaro vartai jos nenugalės”.

Kam komunizmas yra tik mo
derniška diktatūra ar miutari- 
nis imperializmas, randa jo pra
žūtį istorijos puslapiuose. Ar 
ne visos imperijos ir moder
nios diktatūros žlugo, atseit..

Racionalizmo, žmogaus teisių 
ir laisvių gerbėjai randa teigia
mą atsakymą .filosofijoj, psicho
logijoj ar net7 gamtos moksluo-

kulr jėsv pinigai taitoauja tik jums 
'‘•į zjtaOOKLTN, New York

vieninte’ė - *>
LIETUVIŲ TAUPYMO ir SKOLINIMO. DRAUGIJA 

New Jersey ir New York’o valstybėse mokės

Kai ateina vasaros karščiai 
ne vieno akys krypsta į šiau
rę, į Kanadą, kur būtų galima 
praleisti atostogas.

A VASAROJIMUI JAU ATIDARO 
Lietuviai savininkai Dr. Ed ir Marija JANSONAI 
visus maloniai kviečia atvykti. — Kreiptis

Cotnplete Line of Sport Goods. TEAMS 
OUTFTTTED — Backetbalt - Ten n i, . 
Baseball . Bovvling . Fvotball - Soft Bali 
- Golf — Tropines. Archery & Fishing

Rtilgious Group* 
WE 9-2300

Užeikite, rašykit* ar teteftmuoktte bet kuriam mūsų banko skyriui 

THE

KINGS COUNTV

CATERING SERVICE for VVeddings
- Communion Breakfasts - Banųuets
- Outings - Plėnies. Special consider- 
ation given to Religious Groups. — 
Home Style Catęrers of Woodbridge, 
Ine. — State Highway No. 17 and 
Moonachie Avė., Woodridge, N. J. 
GE 8-7356; if no answer GE 8-5920.

Catholics Welcome 
Hicksville, L.I.N.Y.

Country Home licensed - Permanent 
care - 2 years old and up - Loving 
care - Reasonable rates - Inspection 
invited. WE 8-5572

Ll 1-0786

AUDRONĖ - JANSONAS
87 East Bay Road, Osterville, Cape Cod, Mass. 

Naujas telefonas: GArden 8-8425

o Fedders (geriausios rOžies) oro vMntuvai. žemiau aeaono kainos 
o 40% nuolaidos vokiškiems Blaupunkt radio bei stereo HI-FI 

aparatams
o Dideli atpiginimai aukščiausiai įvertintoms Admiral ir Motorola 

23 inčų televizijoms, bei stereo HI-FI

ROYAL HAWAIIAN PALMS
518 Stuyvensant Avė., Lyndburat, N. J. 
Catering Spedalists for Weddmgs, 
Communion Breakfasts, Ordinations, 
Graduatiod parties, Churcb funetious 

Special CouM leratlon Given to

Vitoj Kanados lietuviam no
riu pasiūlyti “vietą, kur jis jam 
dėkojo” — tai yra indėniškas 
Keimebunkporto vardas, išvers
tas į lietuvių kalbą.

Kaip žinome, Kennebunk-

87 EAST BAY RO. OSTERVILLE, CAPE COD, MASS. 
Tel. GA 8-8425

Ištaiginga vila, erdvūs kambariai • Gražus privatus 2 akrų pu
šynas - parkas • Šiltos Golfstromo srovės, atviras jūros pliažas 
5 min. pėsčiom • Rami aplinkuma, daug vietos poilsiui ir žaidi
mams • Geras lietuviškas maistas ir malonus patarnavimas.

(Atkelta iš 3 psL) 
privilęgŲa; kad teisinga yra tai, 
kas komunizmui naginga; kad 
pasauly žmogus kenčia vergiją, 
o komunistų valdomuose kraš
tuose džiangjasi laisve.

Suvaštaybii^nas ar sukalėk- 
tyvinimas privačios nuosavybės 
nėra pats tamsiausias dalykas. 
Nusavintas turtas sovietiniam 
piliečiui iš dabes yra gražina
mas mokslo, gydymo, invalidu
mo bei senatvės pensijų bei ki
tų privilegijų' pavidalais. Bet 
niekados negrąžinamos sovieti
niam piliečiui žmogaus arba as
mens teisės. Nuo lopšio iki gra
bo žmogus ten yra tik mažytė 
organinė ląstelė milžiniškame 
komunistinės valstybės organiz
me. Ta ląstelė yra toleruoja
ma, jos gyvybė ir sveikata yra 
saugoma tiek, kiek jos atlieka
ma funkcija yra nau^nga ir 
svarbi viso organizmo gerovei.

fenogaus sielos, sąžinės, pro
to, valios ir jausmų funkcijas 
atlieka komunistų partija. Ji 
nustato, ką pilietis tari tikėti, 
kas yra tiesa, o kas melas; kur 
nusikaltimas, o kur komunisti
nė dorybė.

Štai kur yra komunizmo bai
sumo esmė! Štai kur yra sovie
tinio piliečio tragedija! Kas to 
tragizmo nejaučia, tikrai be rei
kalo “vargsta” fabrikuose lais
vame pasaulyje. Tokie nieka
dos nesupras ir neįvertins lais
vės, kaip nesupranta, kokia yra 
baisi komunizmo vergija.

VIDA BEATS THE HEAT 
Air Condition Now — with General 

Electric and eave 8S8 
VIDA HOME APPLIANCES 

436B Whtte Mataa RcL, Brome, N.Y,

116-19 Queens Blvd.
Forest Hills, LJ. N.Y.

1860
PASKUTINIU NUTARIMU 
DIVIDENDAI IŠMOKAMI

Near park - Loving care - Reason- 
able rates - Inspection invited. —

TR 4-7615

Adresas ....... ..................................................................... ................. ....... ..........

Siunčiu depozito....................................
» (Taupytojams pašto išlaidas apmoka Draugija)

.už sutaupąs nuo 1960 m. liėpos (July) 1 dienos. 
Draugija atlieka šias operacijas:

1. Priima taupyfi pinigus
2. Duoda paskolas (morgičius)'
3. Išrašo Money orderius
4 X-mas Club
5. Skolina pinigus taupytojams
6. Priima pinigus už elektrą, šviesą ir gazą.

Apdrausta “Federal Savings and Loan Corporation’* ligi 910,000 
Nary* Federal Home Loan Bank

zTelef. WY 1-0001, WY 1-7260
Julius Paknis, prezidentas

P. Velevas, sekretorius J. Belza, iždininkas

O likusieji ir patys tingiau
si tai padktiauja vien grepado- 
rišku protu ir kasdieninio gy
venimo patyrimu: argi ne tei
sė laimi prieš jėgą, gėris prieš 
blogį, tiesa prieš melą? Kam 
čia kovoti prieš tai, kas savai
me žlugs?

Tiesa. Bet optimizmas nepa
teisina pasyvumo. Komunistai 
taip pat aklai tiki, kad pagal 
dialektinio materializmo dės
nius evoliucijos keliu komuniz
mas savaime įsiviešpataus pa
saulyje. O vis dėlto jie nelau
kia rankas susiklostę, kol evo
liucija įvyks. Jie griebiasi re
voliucijų ir laimi.

O vis dėlto ir tie, kuriems Ryšium su vyriausybės pa
gaila paliktų - kurortų, teatrų skelbta Pavergty Tautų Savai- 
ir ankstybos pensijos negrįžtų te (liepos mėn 17 — 23 dieno- 
į komunistinęr Lietuvą, nors ir 

stacijos. Vasarotojus gi pats Chruščiovas paklotų po ko
jų visas saugumo garantijas. 
Kodėl? O gi dėl to, kad nemir
tinga siela ir protu Dievo ap
dovanotas žmogus instinktyviai 
bijo na tik kentėti, mirti, bnt 
ir virsti daiktu. Vėl kyla klau
simas. Jeigu žmogus, ant savo 
kailio patyręs komunizmą, in
stinktyviai jo tajo, tai kodėl jis veržlę tautę nariai. Jie gyvena 
Nekovoja? Kodėl tremtiniai taip tatame pasaatyje na pagal pri- 
pasyvūs? Daugelis pasyvumą giminę taisę, a tik pagal B- 
pateisina pesimizmu. Atseit, vis- įminę privilegiją. Privilegijas 
tiek nieko nepadės — komu- mtui nedalinemos. Todėl pri- 
nizmas įsigalės pasaulyje. , viiogijuoti yra įpareigoti bent

Netiesa. Dauguma lietuvių gautą privilegiją išlaikyti. Gy- 
tremtinių paliko tėvynę H per- veną laisvame pasaulyje turi ir 
dėto <ų>timizmo. Jie manė, kad kovoti už laisvę.

Dividendai aprkaičtaojami metų ketrirUaia dviem* metams ar 
daugiau

CHICAGOJE tarptautinėje prekybos parodoje buvo lietuviškas skyrius. 
Viršuje — lietuvių styrkius, s^ovi Violeta Pabarčiutė; viduryje — šokių 
grupė demonstruoja lietuviškus šokius:, apačioje — parodos budėtojos. 
Nuotraukos E. bulaičio ir Z. Degučio.
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JUOZAS KAUNAS

Kun. Ambrose Pocek, pran
ciškonas, mirė liepos 7. Jis ke
letą metų ątvažįuodayo įšpa-

Mk. Palikdami
— šiom dienom

Ch. Šveikauskas, gyv. 396 W. 
St., kuris jau turėjo penkis vai
kus, gegužės 27 susilaukė dvy
nukų. Motina ir kūdikiai jau
čiasi gerai.

praleisti kviečia Lūšiai ir Veitai jų 
vilose Meška ir Meškiukas saulėta
me CAPE COD. kurio krantus ska
lauja Golfo srovės šildomos Atlanto 
bangos. Ten rasite tikrai —

* v—ramią ir gražią aplinką
• erdvius ir patogius kambarius

mišių aukoti į Stoughtoną. Mi
rė turėdamas 56 metus.

Kun. Ambrose Pocek,

NEW HAVEN, CONN.

Atlanto

kambarius

PRANAS IR ONĄ PAULAUSKAI, kurie birželio 22 susilaukė dukters 
Sigutės iš Lietuvos (v.) su savo vaikais — Birute ir Edmundu. Nuotr. 
Z. Degučio. z

Palikdami gausią giminę, čia 
mirė eilė susipra- 

atvykusi iš Lie
tuvos Barbora Zubrikienė; veik
li draugijų narė Agnė Rymavi-

Jurg. Ežer.

.Š
R
I1/

lerięnė.

IEŠKANTIEMS

CONVALESC. BOARD

Box 126, Thompson, Conn.

VYTAUTAS BELECKAS

1883 MADISON STREET

vį po pusę markės, kas iš viso 
sudaro apie 2,000 DM. Visa sto*

taria su PLB Vokietijos Kraš
to Vaidyba, kurios pirmaeilis 
tikslas yra lietuviškumo išlai
kymas ir ugdymas, tą stovyk
lą .organizuoti bendromis. jėga 

fmis. Krašto Valdyba tikėjosi 
tam tikslui gauti lėšų. Tačiau, 
deja, visai neseniai paaiškėjo, 
kad lauktosios subsidijos nebus 
galima gauti, ir to' išvadoje K. 
Valdyba nutarė pradėto dar
bo atsisakyti Sielovada, pasi
tikėdama lietuviškosios pasau-

Phone SAYVILLE 4-1601 
for appointm-nt

Hartford, Conn., minėjimą

BELLE HAVEN 

RĘST HOME

RIPSKiy teima —Vytautas, Sovija, dūkti Vida neseniai atvykusią, ii
Lietuvos, ir sūnus Stasys. . . «•

STELLA MILTENIS mirt liepos 3, Brooklyne, N. Y„ 
palaidota liepos 7 H *v. Jurgio bažnyčios. Paliko duk
terį prancBkietę vienuelg Mary Immacoatą, sūnų Karolį, 
kuris serga ir guli veteranų ligoninėje.

prie ežero su valstybės tvarko
mu paplūdimiu. Patogūs kam
bariai, šiltas ir šaltas vanduo, 
dušai. Valgį galima gamintis 
patiems ar gauti vietoje.

Parkuodamas maždaug 1 ha 
žemės sklypas, du namai, ga-

PAREMKIM JAUNIMO STOVYKLĄ VOKIETIJOJE
lietuvių Katalikų Sielovada AHirifcfaf . paproSris ir turės progos pa-

' Vokietijoje, matydama diena iš. * justi, kad būti Betaria Bėra pa-
( dienos cbaėjantį lietuviško jau- lio visuomenės sąmoningumu, žeminimas, o garbė. Apie 50 iš 

nimo nutautėjimą, ryžtasi ir ir vokiečių bei tapt 
šiais metais tą neiemtą vyksmą ganizadjųdosnumu . .. „
apstabdyti per vaikų ir jaunimo Pabėgėlių Metų proga, ryžtasi seMiunchene,ir tuo būdu pa
vasaros stovyklą. Jau daugiau organizuoti vasaros stovyklą sidės prie Beturiu reprezenta- 
kaip prieš pusmetį buvo susi- bent katalikiškajam jaunimui vimo šiame pasauliniame katai- 
tarta su PLB Vokietijos Kraš- Ligi šiol jau yra susiregistra- kų susitikime Eucharistinei pbo 

vę virš 130" vaikų ir jaunuolių tai švęsti. Visa tai reikalauja 
nuo 10 iki 48 metų amžiaus, didžiulių lėšų. Išlaidos dar pa
kulių didžioji dalis beveik visą didėja, nes už pasinaudojimą 
laiką praleidžia nelietuviškoje gimnazijos patalpomis Krašto 
aplinkoje, Jis susirinks į Vasa- Valdyba, šalia faktinių išlaidų, 
no 16 gimnazijos patalpas A daf reikalau ja sumokėti gūnna- 
savaitėms, klausysis lietuviškų zijąi į dieną už kiekvieną daly- 
paskaitų, mokysis lietuvių dai
nų, susipažins su lietuviškais

f PAVERGTŲ TAUTŲ zavpi- 
•ėįo visi ronkamte į minėjimu*, 
protestus prieš Sovietu okupa
ciją. Gausiai dalyvaukime, nes 
tai nebe pareiga, ją. mūsų -pa
vargtos , ir žudomos tautos 
šauksmas ir įsakymas.

Telef. Putnam, Conn.
WAlnut 3-2836

ba 5,000 dol < • ■ j K ’-?ž ’<
Todėl aš kreipiuosi į viso pa

saulio lietuviškąją sąžinę ir ge- 
or- jų dalyvaus taip pat Tarptauti- *3fodi3ką dosnumą: atai** f 
nių niame Eucharistiniame Kongre- ***°

" ■ • — ' ................. skatikas bus didelis pasitarna-
vimfcs jaunimo lietūriškai ir re
liginei dvasiai ugdyti.

Aukas prašau siųsti mano ad
resu: Tėv. Alfonsas .Bernato
nis (16) Dieburg, Minnefeld 
34, W. Germany.

Kaip visuomet, taip ir dabar, 
lieku giliai Įsitikinęs, kad ma
lto prašymas bus išgirstas,

Jūsų
Tėv. Alfonsas Bernatonis, 
Sielovados Tvarkytojas

ražas, vištininkas, prekybinėje 
zonoje. Klimatas sveikas reu- 
matikams ir širdimi negaluo- S 
jantiems. Kaina 7.200 dol. Ra- ; 
Šyti: Mr. A. Sperąuskas, 32229 
Dunlap Blvd., Yucaipa, Calif.

PIKįNIKAiS
(Ridgewood>

Tel. EVergreen 2-8440

tinių Kalinių Sąjungai ir Lie
tuvių Bendruomenei. Paskuti- 
.nius kelerius inetus gyveno Pa- 
tersone, N.J., ir buvo šv. Ka
zimiero parapijos narys. Čia li
kusiems jis dar ilgai bus lietu
vio patrioto ir gražiai išauklė
to asmens pavyzdys. Penkias 
dienas prieš mirtį jis parašė 
šias eilutes rašančiam: “Kol ga
lėjau, nepraleidau nė vieno lie
tuviško parengimo”. Ir teisin
gai: be Juozo neapsiėjo nė vie
nas Vasario 16-tosios ar birže-

ŠVENTfiS PROGRAMA:
11:00 vai. ŠV. MIŠIOS, PAMOKSLAS, PROCESIJA
12:30 vai. PIETOS IR PIKNIKO PRAMOGOS
4:00 vai. MERGAIČIŲ STOVYKLOS PROGRAMA

ruošia estai, latviai, lietuviai, 
ukraininečiai ir vengrai liepos
16, šeštadienį, 8 vai, jvak. Bet- 
chelder mokykloje (Newington

- ir New Britain Aves. kampas). 
Pagrindinę kalbą pasakys kun. 
Leopoldas Brown, buvęs JAV 
ambasados kapelionas Maskvo
je. Žodį dar tars miesto majop- 
ras Kinsella ir Pavergtų Tau
tų Komitęto atstovas.

Chicago, III., minėjimas bus 
liepos 23. šeštadienį, 2 vai. po- . 
piet Grant parke. Kalbės kun. 
Leopoldas Brown. Minėjimui 
ruošti komiteto garbės pirmi
ninkais yra Illinois gubernato
rius W. Strattonn ir miesto ma- 
joras R. Daley, Lietuviai atski
rai dąj minėjimą- ruošia liepos
17, sekmadieni, 3 vai. popiet 

; prie Dariaus Girėne paminklo.
Bus prisimintas tų-lakūnų skri
dimas į Lietuvą ir Žalgirio kau
tynių 550 metų sukaktis.

Philadelphia, Pa., minėjimas 
bus liepos 17, sekmadienį, 3 
vai. popiet prie Independence 
Hali. Minėjimą remia vetera
nai ir religinės organizacijos. 
Ruošia estai, latviai, lenkai, lie
tuviai, ukrainiečiai ir vengrai. •

— Worcester, Mass, suvie
nytų organizacijų jr šv. Kazi
miera parapijos piknikas bus v 
liejos 17, sekmadienį, Maironio 
parke. Kviečiami dalyvauti Wor 
cesterio ir apylinkės lietuviai. 
Komitetą sudaro kleb. kun. J. 
Bakanas, kun. • J. Jutkevičius, 
V."Parnulis; St. Biekša, A. Mi-

ašaros vilgė daugelio dalyvių August 5. Reservations available. Cou- 
skruostus. Laidotuvėse dalyva-
vo ir E. ir J. Vilučiai bei An
tanaitis iš Brooklyn, N.Y.

Velionis priklausė Liet. Poli-

Vasylionis, V. ir S. Meilai, E. 
ir V. Klimai, N. ir V. Mikne- 
vičiai, L. ir K. Kubaičiai, V. 
Strazdienė, G. ir H Naumais- 
kiai, M. ir St. Samatai, E. ir J. 
Juraičiai, A. Pilibaitis, A. Bal
čiūnas; P. ir P. Cerai, J. ir St. 
Vaičiūnai, K. Degutis, E. ir St. 
Ramonai, T. Budrevičienė, VI. 
Tursa, B. ir L. Podlecfcū, St.

7.00 dol. O. ir J. Zubavi- y. Varheckai, B. BauMyJ*rA. 
čiai; po 5 dol.: A. L. R. K. į, j prapuoleniai, B. ir J. Ka- 
Moterų S—gos 53 kuopa, S.L.A. sauskai,; Po 3 dol.: P. *ir J.

turėjo čia artimųjų, o tačiau Oosed weekend retreat for men Friday 3 kuopa A. L Bendr lindę* Sabaliauskai, B. Sabeckienė, J.
no Apylinke, V. ir V. Saba- Vakarietis, J. Mosteika, E. ir VL
liaus kai, A. Lozoraitienė, R. ir Petuchovai, A. Devis; po 2 dol.: 
R. Šlepečiai, K. Petkutė, P. J. Krutulis, V. Lozoraitis, V.

Valentukevičius, B. Ašmontienė 
B. ir L Budrevičiai, M. Bar- 
kus; po 1 dol.r K. Šukienė, St. 
Strazdienė, E. Strazdas, J. Stat- 
kevičius. -’ _ -

Per 1959 - 60 m. vajų su
rinkta ir Balfo Centrui pasiųs
tą viso 330.00 dol.

Skyriaus valdyba: pirminin
kas M. Klimas, vkepirm. St. Są
matas, sekret. VI. Tursa, iždi
ninkas M. Varneckas, nariai K. 
Kubaitis ir J. Kasauskas.

Nuoširdžiai dėkoja aukoto
jams' ir vajaus rinkėjams už 
gražią talką.

Stoughtono žinios
Vincas Antulionis, 56 metų, 

mirė birželio 25 širdies liga. 
Velionis buvo gimęs 1904 sa- 
sio 21 Stoughtone. Pradžios mo
kyklą lanke St. Mary s parapi
joje, vėliau mokėsi Stoughio- 
no aukštesnėje mokykloje ir 
Loweliio technologijos institu- 

k- 1939 vggė l^ųrą McCarthy.
Prieš penkeris metus buvo nu
stojęs dirbti. Mirus 1956 mo
tinai, kiek padėdavo tėvui krau
tuvėje, vėųau visai ją buvo 
perėmęs. Velionies tėvas 
Zenonas Antulionis krautuvę 
laike nuo 1922 metų ir buvo 
laikomas vienas iš trtingiau- 
sių lietuvių Stoughtone. Be to, 
turėjo daug sklypų ir narnų. 
Visą turtą po motinos mirties 
buvo paveldėjęs Vincas. Paliko 
nuliūdusią žmoną, sūnų Wil- 
liamą, kuris jau antrus metus 

’ mokosi, Denisono universitete, 
ir tėvą.

nizmas, antrą kartą raudonajai 
bangai ritantis į mūsų tėvynę, 
jis pasitraukė iš Lietuvos. Trem 
tinio dienas praleido Hanau sto
vykloje. 1950 liepos 22 velionis

Paterson, NJ. — Birželio 25 
d. 10 vai. ryto Patersono Ge
neral Hospital, sunkiai kelias 
savaites pasirgęs, mirė Juozas 
Kaunas.

Velionis gimė Šakių apskrity- pasiekė šio krašto Bostono uos- 
je 1904 kovo 21. Lietuvoje tar
navo kriminalinėje policijoje.

. Bolševikams okupavus Lietuvą, 
jis buvo areštuotas 1940 liepos 
31, uždarytas į Kauno sunkiųjų 
darbu kaiėjimą ir išlaikytas iki 
1941 birželio 23, kada prasidė
jusio karo audrose patys kali
niai išsilaisvino. Kalėjimo kan
čios gerokai palaužė velionies 
sveikatą, bet kalėjimo dienas 
jis prisimindavo su pasididžia
vimu, kaip kančią už pavergtą 
Lietuvą. Patyręs, kas yra komu-

• neužmirštamą Silver Beach ir 
jo bangas.

Kainos neaukštos. Privatus parkinimas.
Adresas: Meška, Beach Street, 
Monument Beach. Cape Cod. Mass. 
Tel. Buzzards Bay Plaza 9-3251 arba

S. M. Lūšys, 105 Grand Street, 
Brooklyn 11, N. Y.
Telef. EVergreen 7-5576

čienė; užeigos savininkas An
tanas Bružas; garbės pensinin
kas Liudvikas Tilertas; žymus 
miesto policininkas Vincas Ta- 
ragauskas; čia gimęs Kazys ši
mulis — Seymour.

Liepos 23 nuo 9 iki 1 vai. 
vak. šv. Kazimiero vyrų klu
bas ruošia lietuvišką šokių va
karą. Visi kviečiami. Įvyks nau
jose patalpose E. Havene.

lio įvykių minėjimas, į kurį jis 
ateidavo palyginus su didesne 
auka Lietuvos laisvinimui, negu 
kiti; jis nepraleisdavo nė vieno 
lietuviško pikniko ar kitokio pa
rengimo/nežiūrint, kas jį ren
gė — senesniųjų ateivių drau
gijos (šv. Onos, šv. Kazimiero), 
parapija ar patys tremtiniai. 
Lietuviškam reikalui jis niekad 
nenumojo ranka. Porą mėne
sių prieš mirtį, kai jau beveik 
neturėjo pats iš ko gyventi, jis

tą ir apsigyveno Phiiadelphijo- 
je, Pa. Vėliau atsikėlė į Hacken- 
sack, N.J., kur buvo užsipirkęs 
namus ir dirbo metalinių lynų 
fabrikb.

Būdamas palaužtos sveikatos, 
prieš kelerius metus turėjo pa
sitraukti iš to gana sunkaus vistiek davė pasižadėjimą dali- 
darbo, pardavė namą ir iki mis paaukoti 200 dol. naujo- 
mirties gyveno iš santaupų. Ne
paprastu sutapimu, kai santau
pos ėjo į galą, sustiprėjo ir jo 
fiziniai negalavimai ir, pasirgęs 
apie mėnesį laiko, mirė aprū
pintais šv. sakramentais. Bir
želio 28 kun. V. Demikis at
laikė egzekvijas, kurių metu tai buvo jaunuolis, ar senas, 
gražiai giedojo ir vargonavo čia 
gimusi lietuvaitė M. Zelanienė, 
gražus būrys draugų ir pažįs
tamų palydėjo velionį į Tota- 
vos kapus. Už velionies vėlę 
užprašyta 18 mišių. Jis pa
laidotas labai gražioje vietoje,

sios šv. Kazimiero bažnyčios 
statymui. Visiems lietuviškai 
galvojantiems lietuviams, nežiū
rint jų amžiaus, jis buvo vie
nodai mandagus, visus sveikin
davo su veido šypsena, su vi
sais pasikalbėdavo, nežiūrint, ar

K?/-? J.?-
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ar moterėle, ar tik kelerių me
tų vaikas.

Jei atsirastų velionies gimi
nių ar artimųjų, norinčių, gau
ti informacijų, galėtų kreiptis 
šiuo adrėsu: Juozas Tarnas, 102 
Mongomery PI Paterson 1, N. 

kurią atidavė jam dideli trem- J- 
tinių rėmėjai ir globėjai R. ir **• 
V. Adomavičiai. Jį palydėjusių-
jų tarpe nebuvo nė vieno gi- |cę|||T DPTDPAT
minės, jis mirė nevedęs ir ne- JLJUl I nLlnLAI

LINDEN, NEW JERSEY
• Balfui per 132 skyriaus 1959

- 60 m. vajų aukojo:
25 dol. — Ada ir Andrius 

Skučai; 11 dol. — P. ir J. Ju- 
caičiai; po 10 dol.: Lindeno Bi
rutės Ansamblis, A. ir J. Liudvi- 
naičiai, K. ir M. Klimai, S. ir 
E. Mulks, L. ir VI. Adomavi- 
ąai, D. Budreckis (Fun. Home);
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relephone Glbson 9-6217

AIRBORNE MEDALLION

RELIGIOUS NOTICE

ELECTRIC IANS

EXTERM1NATING SERVICERESTAURANTS

SCHOOLS

Visit The .AB New

CHILDREN 8OARDED
AUTO REPAIRS

REAL ĖST ATE

braNd new

COUNTRY BOARD

Lietuvišką produktų;

BENEDICT MANOR

ANO OAY 8TUDENT8

Walk to Catholic Church

«***—

Gladstone, N. J. 
Peapaek 9-0640

BERKSHIRE CHALET MOTEL, Greit Barrington, Mass. 1 mi. S on
26 air-cond. units. 2-story. July-Oct. 15: Š. $7-$9: D. $8-$12 3 for $12-$15; 
OcL 16-June: S. $5 50-$7; D, $7-$10; 3 for 610-612. Sitter list. TV pay. Play- 
ground. Cafė, 7A.M.-10P.M. Rm service. Golf green, badminton, croąuet. 
Special consideration given to religious eroups. Tel: 393.

NATIONAL CANDLE CO. INC.
40 Devoe Sfeet, Brooklyn. N.Y.

In Saint Francis Parish 
in WANTAGH. LJ. N.Y, 

— 3-bedroom Coronado ranch; fire- 
pl&ce. den. finlshed basement, ap- 
pHanees. 2 baths; walk to schxx>l, 
LJ.R.R. 623,000. SU 5-8032.

VALLEY CANOLE MFG. CO. INC.
158 Columbia St.. Brooklyn. N.Y. 

Ėst. 52 yrs. Votive Lights. Stearic. 
Beėswax*.,— Special Service to the 
Clergy & Religious Groups. Candles 
of Ali Qualities. For all Information 
<nli M Ai n 5-5755.

JERSEY PEŠT SERVICE CO- 
61 Lewis Street, Paterson. NJ.

FormaUy R. H. Young Associates 
Service is our Business. Spęcial con
sideration given te Religious Insti
tutions. M U 4-2878. Branch'at 150 
Broadway, Hillsdale. N J. NO 4-2402

NICKOLS MOTOR LOOGE, New York Rd., Sturbridge, Mass. — 32 air-cond. 
units. May 15-Oct.: D, $8-513; under 12 free; Nov.-Apr.: D, 66-511. TV free 
in 17; radio free. Playground. Cafė 1 mi. Older guest house, some cottagea, 
new motei uniL attract. grounds, pond. Spec. rates to reMg. gr. DI 7*2691.

WAGON WHEEL MOTEL, Springfield, Mass. RE 6-1871 - On 5, U mi. 
S of Mass. Tpke. exit 4. — 50 air-cond. units. Rm. phones. Mav-Oct.: 
S. $7-$9; D. 512; family rates avail. Nov.-April: S, $61$7; D, $9-$10. 
Crib, $1; cot, $2. TV free. Pleasant cafė, 7 a.m.-2p.m. Self-serv. laundry 
1 mi. Reservations advised. Special consideration to Religious Groups.

In Saint Lawrence parish
■ Bayport. L-LH.Y. ' 

t room split lęvri, a bestos siding. 
near B*y; parorinal aebool bus at 
door; 100x280 landseaped plot; — 
615JSOO. Mušt be aeen.

B Ayport 8-2650

THE HUNTSMAN MOTEL. 2041 Riverdale St., West Springfield. Mass. 
Mass. Tpke. exit 4. — 12 air-cond. units. S, $6: D, $8-510; 4 for $12. 
Crib, $1; cot. 52. TV free; radio avail. free. Pets. Cafė nearby, open 
24 hrs. Self-service laundry 1 mi. 
Special Consideration Given to Religious Groups.

TRASE’E MOTEL & RESTAURANT, 350 Boston Road, Springfield, Mass.
46 air-cond. units. S. 55.50-57; D. $7.5O-$9; 4 for $13; famljy rates 

■s*’ avail. free.^Good Cafė, T a.m.-10 p.m. Cocktail tounge. -— State 3-1671 
Special Cons’deration Given to Religious Group*. -• . •

COLONIAL MOTEL, Route 20, Sturbridge. Mass. -— 23 units. June-Sept.: 
S. $9; D, $11-$15; 4 for $20; suites, $15. Special rates to religious groups. 
Oct.-May; S, $7; D. $9-$12; 4 for $12; suites, $12: family. TV,'radio-free. 
Playground. Comfortable chairs on lawn, porch. DI 7-3306.

Calicoon Centrr. N. Y. Our house 
provtdei restful atmosphere, beaut

Perme n - American cu’srlne.
$35.00 weekly. Tel. CalHcoon 39W1.

A Ljhfltafrtaiirt 
HANB PAINTEO 
OfL POKTkAfT 

•efy $16.95 
OtADUATES • MIDES

• CMILMEM, «*c.x 
ntoM aspac* to pay aa K 
SoHan for • portrait ia oi

WEATHERHEAD'S MOTEL, Mohavvk Trail. Millers Falls, Mass. — 42 units. 
S. $6; D. $6-$10; 4 for $10; special rates to religious groups. Opai May—Cct. 
TV in cocktail lounge; radio avail. free. Pool, playground, Bowling alleys. 
Pets. Cafė, 7AM-10PM Rm. serv. Some older. cabins, new units. OL 9-2831.

Near Catholic Churches in FrankJin, 
N.'Y. FARM FOR SALE, 103 nice 
laying acres. large new bara, good 
7 room house. all conveniences, nice 
location, a bargain at $11.500, $7500 
cash. Ideal for Catholic instituiions. 
Owner, Joseph Puhm, Star Route. 
Franklin. N. Y. P’.one TA 9-S63B.

HEART OF THE BERKSHIRES MOTEL. Pittsfield. Mass. 16 units. June- 
Sept.: S. D, $8.50-$15.50; 4 for $12.5O-$16.5O: Oct.-May: S, $6.50; D. $7 50- 
$12.50; 4 for $11.50-$13.50. Special rates for religious groups. TV free. 
Playground. Attractive rooms, scenic country. Hillcrest 3-1255.

ARM1ENTO STUDIOS 
17 Morris Street 

Hackensack. New Jersey 
Stained & Leaded Gloss Specialiste 

Special consideration given' to 
Religi*"’’ T’’'*:‘’»tions 

HU 9-6181

WATERGATE MOTOR HOTEL — Albany Post Road, Oroton-on-Hudaon.
N.Y. 43 Air Conditioned Rooms. Open all year rotmd. T»V. - Pool - Cafe 
Special consideration given to Religiuos Groups.
CRoton 1-4322

ACM E BULLETIN £ OlRECTORY 
BOARDCORP. • ■’

37 East 12 Street New York City 
Changeable Letter BuIĮetin Boards. 
metai or wood. Hlustratcd catalog 
available. — Special considerat’on 
given to religious groups. AL 4-1895

BI»EGtAi- NOTICĖ TO OUR MANY OUT-OF-TOWN CATHOLIC. 
GROUPS WHO W1LL BE VtNOHM KHK TlM tN TRR 
NEW YORK - NEW JERSEY, CONN. - PENNSYLVANIA AREAt 
DURfNG THE 8ŲMMER MONTHS V1S4T1N3. BHRiMRt t 
*iL<M81ĮBAGES\-*<ATHOLlC«-*““' - ------------’ -------------------
SUMMER RESORTS ANO CA' 
MI * mbmAm ItūkTn aė: i ma ■

BERKSHIRE HILLS MOTEL — WESTFIELD, Mass. — 12 air-cond. units. 
June-Oct.: S. $7r$10; D, $10-$14; $2 each additional; Nov.-May: S. 
$5; D, $8. TV frėe. Special Rates to Religious Groups. - 
LOgan 8-8157 ’

RECINE MANOR MOTOR HOTEL.L fishkILL Route 52, New York 
Open Ali Year - All Conveniences. .Special-ensideration to Religious 
Groups. The Maximum in Service for the most discriminating.
TW 6-9033 r ‘ f

FEDERAL VERMIN 
EXTERMINATING CO. INC.

290 Grove St, Jersey City, ,N.J.
Complete Pešt Control Service 

Complete line af Rodenticides. In- 
secticides. Termite control produets. 
Special consideration given to reli
gious institutions. — HE 4-0781

CANOLE LIGHT MOTEL — GREENFIELD, MASS. — 21 units. May 2? r 
Oct 19: D. $9-$14; $2 each additional; Oct 20-May 28: D, $8-512; 
TV. radio avail. Cafė 300 ft.. 11 AjL. - 7:30 PM. Scenic country setting. 
Special Rates to Religious Groups. PRescott 2-0019

EDGEWOOD MOTEL — 810 SOUTHAMPTON ROAD, WESTFIELD, Mass.
Eight air-cond. units. S. $8; D, $9-512. Special Rates to ReUgious 
Groups. TV. $1. also in lounge. Cafės mi.
LOgan 2-4662 , ... •

153 EAST 70 STREET 
' N. Y. City 

ST. JOSEPH OF COPERTINO 
FLYING MEDALLION 

BUtrfld 8-2718

THIS is IT
Good old days pa the farm. perfect 
swtmmin* — diegant eatin — grandį 
sleepin’. your oum private eottage.

R. n 3. Kingston. N. Y.
L. C. HUNT 

Edgewater Farm

Churrh Photos On Assi^nment 
Color Post Cards Made

In Catholic area of Johnstownvill«, 
N. J. — 41 acres with 3-room hunt- 
ing lodge. electricity and gas; Ideal' 
for Catholic Institutton. 12 miles 
from Exit 28, N. Y. Throway, 4 
miles Gloversville: 54.500. — Phone 
GRegory 1-0483

Norton Hin. N.Y. Mrs. E. I>enst. 
Onk Hill Cedar 9-433A Best hom<* 
cookin'’ nrrtdoor activitio^ <mrv>r- 

all time. TVansnorted to 
on Sundays. 8-15 yrs. — $25 wk.

FOREST HILLS AUTO BODY 
. AND FENDER REPAIRS

Oldeet Shop in Forest HiHs — "No Job 
Too Šmuli. None Too Large For Us To 
Kandie". Duco Auto Painting — Electric 
Welding, Chasis Straightened, Simonizing 
COLLISION WORK OUR SPECIALTY 
Carl J. Despagni & Son—69-15 Auatin St. 
Forest Kilis, ei. Y. — BO 8-5166.

SANDS WOODWORKING CO. 
Route #23. Wayne. N. Y. 

Manufacturer of fine 
CHANCEL FURNITURE 

Special consideration given to 
religious institutions 

OX 4-0312

RO8ERT EMMETT TIRRELL, Ine
89 Chambers St.. New York City 

Outfittcrs to the Sisterhood - Pos
to lant- Supplics - Men’s Black Lu*j- 
rave - Siveaters - Sha'vls - Etc. 
Special consideration to religious 
groups. WO 2-1032

ST, ANNE’S SHRINE 
Isle La Motte. Vermont

STĄINED AUSAD 'i^ĄSS Studift 
521 St. Ann» Ave^^Ndp Tork^CUy 

t MOtHvji 9^083 
Mahufaeturera et C > 

EccĮesfaritiraiI Chimėh WlBdows 
Repairing - Restoring — Churehes, 

Residences. CatboUc Institutions.'

buvusi 
MAISTO KRAUTUVE

8x10 Po-trait nf 
His Holiness Pcroe John XXIII 

Sent .^ostnaid for $1.00 
F. S. Lincoln. Photoęrnnher 

114 East 32nd J?t,, New ,York

HUDSON EXTERMINATING CO. 
Ine.

99 N. Dean St. Englevvood. N. J. 
Guaranteed EFmination of Rodents 
and Insects, including Te-mites by 

modera scientific methods 
L0well 8-2800

INSTITUTIONAL CANDLE MFG 
CORP.

86 Sedgevvick St.. Brooklyn. N. Y. 
Specialize in Church Candles 

. 40 Years’ Experiėnce ;
All Merchandi^se Unconditionally 
Guaranteed — ULster 5-3685

STERLING SPORTING GOODS 
7206 - ISth Avenue. Brooklyn 

Headqm»rttTS for Snortin? Eouip 
ment: Tennis. Golf. Boxinsr. Baske* 
Bali. Botvling. Football. Sportsivear 

<r»v**r 
to Religious Institutions. BE 6-3200

A. J. CIANO CANOLE CO. 
96-45 222 Street 

Queens Village, L.I. N.Y. 
Manufacturcrs: Complete Line of 
CHURCH CANDLES. Special con 
sideration given to religious groups 

HO 5-8660

also weekly
Private home. Loving care. H^t 
Lunches — Othoijcs vvelcome 

Reasonable rates 
Inspection invited 

MI 7-0264

RECINE WAY RESTAURANT
3371 Eastchester Road, Bronx, N.Y. 
Restaurant A Catering Service from 
15 to 1500 — Weddings - Commu- 
nion Breakfasts - Banquets - and all 
Sočiai Functions. Special consider
ation given to Religious Groups.

OL 4-6495 OL 4-4084

TYPEVVRITERS
Sold - Rented - Repaired - Cleaned 
All Makes - Ali Work Guaranteed. 
Low Prices — Special m tęs for 
students and. religious institutions.

ALL BORO TYPVVRITER CO.
604 Grand Street. Brooklyn. N. Y.

EV 8-2863 — EV 8-7356

VIOALIA MOTEL — EAST FALMOUTH, MASS. — KimbaII 8-3635
24 units. 6 air-cond. July 1—Labor Day: S, D, $14; 3 for $16; wkly 
rates available; May 15—June. after Labor Day—Sept. 15: S, $5; D, 
$7; 3 for $9. Special Ratės to Religious Groups. Radio avail. free.

FREDERIC PUSTET CO. 1NC- 
14 Barclay Street. N. Y; City 

Statues. Rosaries, Pictures. Medais. 
Catholic Books of AB Publishers. 
Identification Bracelets. Missals for 
Altar and Laity. Bibles.

BArely 7-1463 ’

Foot of GoethaFs Bridge 
Elizabeth, New Jersey 

Breakfast—Lunch—Dinner 
Open 7 Days a Week

THE GOVERNOR HAINES Mansion of former Goremor of N J. 
Bumui 1800

*A tiuly gracious Early American atmosphere” — Thursday E ves. 
SMORGA8BORD; Fri. WhMe Broiled Maine Lobater; Sat. A Sun. Charcoal 
broitod steaka. Prepand by Chef Felix Toa. formerly wfth Hotei Leūngton. 
the Kungshdhn, and Leon A Bddie's. Enjoy our lovely outdoor colonial 
gaurdena or our indoor colonial dbiing room for dining and eoektails.

Reservattons Requeeted —- Open Every Day
N««fo23 • Hambvrg,N. J. • Van Dyke7-9220. Diner’s Club - AmericanExp

PREPARE FOR SEPTEMBER!!!
A 8ELECT ACADEMY FOR R ESI DEN T

MANDARIN CAFE
Superlative Chinese Cuisine. Free 
deBvery for neighborhood. Take out 
orders. 104-15 Queens Blvd. (at 69th 
Avė.). Forest Hills, LI. N.Y. Free 
Parking for our patroną — Grand 
Union parkin lot rear of restaurant. 
City Service Gas Station opnosite 
restaurant. TW 7-7000.

Special consideration given to Re
ligious Groups for PHOTO NEEDS 

At Prices We Darė Not Print 
Wholesa)e Photo Supply

5S3 Main St., Paterson LAmbert 
5-2075. Open Thursday - Friday till 
9; other nights until 6.

EVA MARIE’S RELIGIOUS SHOP 
99 Market Street 
Paterson. N. J. 

MISSALS - PRAYER BOOKS 
Bibles - Large Selcction of Statues 

Crucifixes - Medą h - Rosaries 
LAmbert 3-4733

McMAHON'S FARM HOUSE y 
LeMta. N. Y. — Newly reaovated mnderk

3 buLje ewdted meals daily served 
taiuily *tyl<-. Juty - August ratt-» $37.50 
veelcly&ttp. Al! lava sportą t Churehes. 
Mvimtuiitg. b-*rseback ridūag nearby. — 
CalI Cataktll 1755J for rėaervatiou* ut 
write: Box 310. R.F.D. 2. Caisk H. N. Y. 
M. and K.- McMahon — Open All Year

Near Catholic Church 
in CALLICOON. N. Y.

GRAND VIEW )WANOR FARM

■. ICECUBES
For Gradiiation ?Partie&.' S.-

, Wedding Receptiohs..
AB Sočiai Events

Also specializing in ICE FOR BAZAARS 
24-hr. Self-Service. Vend,»r on Premises 
F. & F. ICE and CUBE SERVICE 
3918 E. Tremont Avė.. Bronx 65, N. Y.

SY 2-4190

BAYONNE EXTERMINATING CO.
726 Broadway, Bayonne, N. J. 

Termite controll - Rodents - Insects 
- Vermin - Moth-proofing - Fumi- 
gation. Industriat Residential, In- 
stitutional. — Special consideration. 
given to Religious Institutions. — 

h E 9-5119

CHURCH CANDLES 
of all descriptions 

Spectil consideration given to 
Religiors Institutions 

ST 2-4054

64-09 Clinton Avenue, Maspeth 75, N. Y. Tel. TW 4-8087 
Priimami užsakymai vestuvėms ir pobūviams 

Perkant didesniais kiekiai* pristatoma i namus nemokamai

Bgaatofi. New Jerarv
Home for dderly persoes w1th home 
atmovpherr. — Cood home cooked 
moals. 3 timer dally. — M'HJerate

— O,"ncd "9d onorated by 
Catholic Family. DEerfleld ♦-Z616-

CHURCH ARTS CO. INC. 
866 - 6th Avenue 
New York City » 

IPLETF CHURCH & CHAPEL 
FURNISHJNGS 

MU 6-7821

HILLTOP MOTEL-^Route 35, BELMAR, N. J.
One of the Shore’s Newest!
Air Conditioned-— Hot Water Heat — Free 21 inch
OPEN ALL YEAR ' *

Clothes for the Clergy. “Factory to 
Ydų”. Summer I4ghtweight Suits — 
\Vorsteds. Tropicals, Mohair. Top 
coats & Raincoats. Suitš made V 
Onier............................ Expert fitting

M A N Z I’ S ~
404 So- Orange Avė., Newark, N. J.

MA 3-2100

OthoHcs welcome at 
MAPLE SHADE FARM

Auihorteed Distributors — NEW 
SMITH-rCORONA TYPEWRTTER 
(Portables) R«nlngtOR-Underwood- 
Royal. Our specialty-j-Rebuilding & 
Reconditioning Typroriters. SALES: 
All Makes. Late Models. Office Ma- 
chinės—Sold - Repaired - Rented 
SUPPLIES: Electrics. Adding Ma-; 
chines. Cheęk Writers — Sold. Re
paired. Rented, Pick-up - Delivery.

C A R R 
TYPEWRITER SERVICE '

89-48 - 162nd SL, Jamaica 32, N.Y. 
x (Next to Harmony Ręst.)
JA 6-6229 JA 6-5960

Long Branch / on the beach —
F0UNTA1NS MOTEL of Long Branch — Ocean & Morris Avės. CA 2-7200 

RESTAURANT - COCKTAIL LOUNGE. 116 d<4uxe rooma all irith Ule bath & 
showers. 100% Air conditioned. Ocean Bathing—Striinming Pool. Convenieat to 
Monmouth Purk. 40 minutes to N.Y.C. — Reasonable Rates. r

H. K. ELECTRIC CO. ?
9520 - 37 Avė.. Jackson Heights. L.I.
N.Y. — Adequate Wiring Spedalists 

"26 Years Experience"
Additional Outlets & Circuit* — Air
Conditioning Circuit* — Meter Work 

Special consideration given to 
Religious Institutions. OE 5-4639

DEYLIN MOTOR LODGE — New Britam, Conn.
14 Air Conditioned Units - AB Conveniences 
Special Rates to Religious Groups. — VAIIey 8-9393

Termite Service 5 Yr. Guarantee
ACM E EXTERMINATING CO.
686 Ashford St., Brooklyn, N. Y. 

Residential - Commercial - Industriat 
Institutional

"ALL WORK GUARANTEED” 
Special consideration given to Religious 
Institutions — RE 9-1250 - NI 9-2728

FALMOUTH HARBOR MOTEL — SCRANTON AVĖ., FALMOUTH, Mass. 
27 units. July-Labor Day: D. $15; 4 for $20; wkly. D. $98; 4 for $126; family 
rates; May 25 - June. after Labor Day - Oct. 15: lower rates; ręst of year; 
S. $6. D. $8: 4 for $12. Special Rates to Religious Groups. TV free: radio 
available free. Klmball 8-1110.

BRIDGE HOUSE
RESTAURANT

In Holv NAine Parišk 
f n HICKŠVUJLE. LI. N.Y.

HicksviDe. Levitt Ranch — 5 bed- 
rooma, l’į bath*. enlarged HtcherL, 
patio, newly tiled Inride. car port; 
60x140. Holy Fam. Parish & school; 
elose to everything. $16,000. WEK* 
8-5579.

Site. or first irhite s-ttkm-'nt and site 
of f>rst M-»ss in Vermont.

Masses: D-ilv tveek day Mass—8:00A.M 
Sunday Masses:
St. Anne s Sh-in-—S:0n 9:00, 11:00 AM 
Village chur<-h—9:30 A.M.
Masse* St. Ann**« ęe-;-** o—

f- First Fridays at 8:00 A.M. and 
8:00 P. M. ■ Con^essions b-fore esch Mass 
S^ndov srtomoon d^enti-ms at 2 n’rt ck.

In Saint Wlliam The Abbott Parish in 
Soaford. L.LH.Y. — This h-msr hm. 
everything <9 yrs. new): 3 bedrm. rar-h 
dining * n., patio; gar.; porch. bsn-t.; 
all appltance- >ncl. dishwashe Walk*t<> 
R.R., bus. s' -ąp'K. schools t churehes. 
Occupancy beiore s«hool opens Mušt 
movė f‘»r biisiness. Asking $19.500. G.I. 
4% mtg -. Gali SU 5-6974.

In St. Mary’s Parish in Nutley. N J. 
tNutley Pk. section). Lovely 4 L -d: m. 
vrftite Colonial. screened porch. modern 
kitehon. dishirasher. modn. bath. lavato- 
ry Ist fl.. autom, oil heat. 2-car.gar.: 
vralking distance parochial and pubiic 
sehor.H, busses. 20 min. to N.Y. Priced 
for guick sale; Taxes $384. Call .NOrth 
7-089^.

JACKSON HEIGHTS
RENTABLE Ist FLOOR

BLACK HORSE MOTEL — SPRINGFIELD, MASS., 2 mi. N on 5, 2% mi. 
S of MASS Tpke. exit 4. 52 air-cond. units. Rm.” phones. S. $8; D;; $12-314* 
4 for $16-$18. Special rates to Religious Groups. Crib. cot. $2. Sitter -list. TV 
free. radio avail. free. Playground. Cafe n-ar. open 24 hrs. Self-šerv. laundry 
2 mi. Attractive building. grounds. RE 7-6723.

A select boarding and day school 
for boys. gradės 5 to 12, 40 miles 
from N.Y.C. Small classes. super- 
vised study. individual guidance, 
sparta, piay tiekis, golf and swim- 
ming. Special attention is given to 
development and remedial reading. 
Summer Sėt-•'■n. FaB session begins 
September 25. For catalogue address 
Dr. JOHN M. CARR, Headmastėr. 

Atlantic Highlands, N. J.

- —- 
room briek renete.; living dining
rm. kitetoen. dete. recreation rm. acreened 
patto. overeizi-d gnrage. seduded fej_ced 
rėar ynrd. well landseaped. many extras. 
esceL cėkd. flnė 'aeighbortMKOd. eeav. to 
eveiytlUng A beacbes. Oamer. AM 1-*lK

. BLACKBURN 
MANUFACTURING CORP.

388 Clinton Street 
Haledon. Paterson 2. N. J.

Church Linens. Prieita Cassocs & 
Vestments. ■— Special consideration 
given to rebsious groups. M. Black- 
bum. president. LAmbert 3-3647

IRISH MARBLE ROSARY
This R.>«nrv h^nd-pr^
in Irolnnd from tho 
fnmous srr. r.n Com.re/»ni?lr-» Mnrb’*'
with Silv^v* rh*»«**'

STERLING ART 
GLASS WORKS 

5610 7th Avenue. Brooklvn. N. Y 
CHURCH ES

Stained GI"s* and T.eaded Glass 
RFPATRR 
HY 2-4214

’į Mile to Catholic Church .
in RED HOOK. N. Y.

OUIET COUNTRY HOME
Family Accommodatign

Reasonablv'— $35 00 nėr week 
Mrs. Eime- Ho«rnn. Ped Hook, N.Y. 

Plateau 8-6842

Only $35 Weekly Renta 
SHORE HOME

Fult Season Only $275 x 
"Little Summer H«une" facing the Sea. 
Attractive. Immwulately clean. eleėtric. 
city irater. gas furaished; mile long pri
vate sea beach. -salt vater pool. night 
svimming. amu.* ment park. kiduie 
rid-s. w->»ds. F;n For Ali the Family. 
Imm -diate insf-ction suggested. Follow 
New Jersey Share. R-uit- No. 35 to 
"Pirate Ship”. Clifford Beach. N- J— 
turn left and f«4low road to office at 
beach. or take Cliffarood Beach Bus 
from Greybnund Terminai. 2<2 W. 311h 
St.. New York, and follow as above. 
Pilone Lowell 6-1722 or vrrite to
CLIFFWOOD BEACH 

CABANA CLUB
folder "A" P. O. B.>x 141. 

Keyport. N. J.

You can live rent free & make ą profit too 
Schools, shopping & transportation 1 block 

90 AVĖ. & 78 ST.
AGENT ON PREMISES OR CALL Hl 6-9573 — JA 6-6600

Cook Ir General House 
Worker

WE HAVE OPENINGS IN 
Hudeon. Emex & Bergen County Recto- 
ries in New Jersey. — Good Salary. Call

REGINA HUNT
Domestie Empinyrpent Agency 

(Jersey C*ty> HEnderson 4 6262

FEDERAL PLAZA MOTEL — 50 Federal Street, SPRINGFIELD, Mass. 
50 Federal St., off 20. — 80 air-cond. units. some 2-story. Rm. phones. S. 
$7.50-39.50; D. $11-314: 4 for $15; suites. $20-350. Special rates to religious groups. 
Sitter list. TV free. Free Continental breakfast. 7:30-9:30 A.M.: man v csfes n»*r. 
Many rm. balconies; large lobby w. fireplace. On top of Federal Kili. ST 8-7371.

ASJATIC EXTERMiN’AT.NG CO.
299 Grove St, Jersey City, N. J. 

Specializing in
MICE - RATS - ROACHES - ANTS 

TERMITES - BEDBUGS 
Special consideration given to 

Religious Institutions 
DE 3-5839

Sohd Bnck 2 Family Home 
ULTBA MODERN 5 & M ROOMS 

OCCUPANCY 80 DAYS

In Saint Jot 
PARK. LI. 
seD heautiful 7 rm. Spltt level houae 
on % sere landscsrped pk*; Karma, 
blfnd*. dehae appHa»ce*. tocluded 
in bargain price of $17,900. Phone 
ANdraw 5-4773.

In Saint PaM s Parish in RAMSEY. N’.J. 
Cunbont built' rear'-. 5 yra. old: foyer. 3 
bedru-oma. Uv_ rm.. din. rm.. tilo kiteh.. 
pnneled reen-ntion rm.. bmuL. gar.: gas 
H.W. hL: .3-ton-air eoaditiener. patio 
eyclnpe fenced baekyard. 100x135 eor. 
lot: Mušt S--U $39.500. Prins. only. Phon« 
DAvte 7-5111.

A New Restdėnt Hali Now Oompleted for High Schod Giri* 
Exc*N««it Muafo Department, 
Athletle*, Drematlc*, Creative 
Wrfting.

Pamentary Gnda*: Boy* A Giri* 
B*n6 for nimTium Btoth*i Superter

Visit The Flnger Lokes — Stay in 
private home cloee to beach and 
imlnts of interrst. ROOM A BOARD 
$35 » WEF5C Pteroe, 121 North 8L. 
Atibum. N. Y.. Phone No. Coda 815 
AL 3-8304.

DISFLAY
kasMsa aa a n * ė * ■» * a,

KILGEM ORGAN SERVICE CO. 
111 We*at 57 Street Near YmrkCttgr 

HPS ORGANĘl REBUILDING*
REPAIRING and TUNING > ; 

’ Speniai etefeideration given 
to ReHgious Institutions y

> JU 2-2323 '< ?

SPECIAL NOTICE TO OUA 
GROUPS WH0 W»LLSPl 
YŠRK CITY ARBA DURIM 
FQM_9WIMG RELIGIOUS

CHILD CARE DAILY 
in Catholic Home 

Jamaica. L L vicinity 
Fenced Yard - ExcePent Care 

Reasonable Rates 
Inspectk»n invited 

JA 6-5764

J. MIRONO
Q U A L 1 T T

* Home-Made Botogna
ANTANA8 VAltKUg, veMja* 

Papigintomis kainomis priimame atsakymus 
VsarruTtMS ir pobūviams

Pristato į namus lietuviškus skilandžius ir sūrius 
We take *B ardei* spėriai prie* for Wedding* and Parties 

M8 Graad BraeMym 11, N. Y. ~ TsL Staft

farm f mm ewi>er. 8 room house. bath. 
hot and c<4d srater. new hot air biled 
furn. Deep weH. 4 sp-‘ ogs. 45 bead of 
stock. Ali necessary e*,Jip. All bttildings 
in good condition. Ideal for Catholic in- 
stitūtion: 11 mile? to Sennęctady N. Y. 
SacrifJcing for $37.500. M. W. Zwe«-nwr. 
R. D. No. 2. Dclanson. N. Y. Trleph-,ae 
Twilight 5-2712.

Horsrxhoe Lake House 
lotteri. N. Y. 
FrUodly-laf«rawl 

m mi. from N.Y.C.
- --■s?;

OFENINS JONE 17* • 
Fxcel1eat »witnming. 
fi-čing. b^ating. Large 
private natūrai lake, 

saa-ly beacb. Ail sp«>rta. 
............. ............n cuisine. 3 delic'on* 
mra!» < aily. Oiir meru oŠers escede® 
c;iu:<:e or foo4 at every meal, prepared 
by e-.p.-rt c’iet. Cocktail lounge. Orck- 
c-ira. I'ree Get-Acrjuainted Cocktail 
l’arty. \Veekly. Free transportation to 
Rirli-ig Academy. Golf Cour.-e, Cliurcb- 
es. $45 up wky, $9 daily. Kklt. Rūerve 
■ow.

German-Insh-Americaa Moaagėmaat 
Heleri * George NeuhM* 

Hiooe Liberty 2123

- J’ilv 26. • High Mass and candle- 
•li-ht proę-sšion each evenine at S 
o>I«ck. Parish family pilgrimages 
Sundays until Oct. 2.

PAPRIKA Continental Restaurant 
Restaurant Espresso---- UN 1-9227
1529 York Avė.. (Cor. 81st St.) NYC 
Hungarian - American Kitchen. Ex- 
cellent Food - Moderate Prices — 
LŪNCHEON - DINNER SERVED

Dinners from $2.20

79 Honne— Wal<bv4rk. N.J.
F*1R RKTIRED PEOPT.E 

Catholics "-elco’-'e Reasonable rate*- 
In<rn«etion i-r”iiod 

G H bert 4-6682

IDEAL FOR CATHOLIC INSTlTUTION 
Cboice «cre.._-e in .>•».. iut Soutteer* 
Dutchess. 65 mi. from N. Y. City. Fano- 
ramic Rolling Kilis opening Bear Mrtfoa. 
1 to 5 acres. Parcele $400 up. Terma to 
suit the buyer. Taconic Parkw*y to 
Route 55. turn right. look for rin -fa 7 
miles. Pleasant Ridge H -ights. Pough- 
guag. N. Y. Te!, b'ny Island. Pioneer 
1-7523. daily except Sund.iy. or North 
Cl«»ve Palace 4-5203.

BUPN’S & b’CONNELL, INC.
Garden State Plaza 

Paratnus. N. J.
GTFTS FOR RET JGIOUS A LAITY 
Exits 160 ft 161 Garden State Park- 
way (Parking area #8k — Phone 

HUbbard 7-5317

JEAN JACQUES DUVAL 
58 West 15th Štr-et. New York Citv 

LEADED & STAINED GLASS 
for Religious Institutions 

YU 9-1247

■Metropolitan candle mfg 
co.

117-19 14th Road. College Point 
L.I. N.Y.

Church and Institution Candles
Special consideration given to 

religious groups. FL 8-1820



YOUR AD

CANCEL OR CHANC

Call LO 3-7291

EXCURSION TO GRAYMOORE

Moo

2-2100.
Skelb.

FUNERAL HOMEVILNONES MEDŽIAGOS

CARROL FUNERAL HOME, Ine

ta

& TRAVĖL C0„ INC

VYT. MAŽELIS
MMMA fBMiMTrM

ra vOB pūDilą ir SoSUr* 
kiurti Pėr televiziją perthiotoš 
rungtynės Belgrado Red Star 
su Genujos Sampdoria davė 1:1. 
Sekmadienį Lissabonos rungty
nės ŠU Švedijos Norkooping 
~ 4:3 ir Brazilijos Bangu su 
Vienos Rapid 3:2. Šį šeštadie
nį per tfelėririjėš 11 kanalą, 8: 
30 vai. bus matomos rungty
nės Portugalijos SF su Brazili
jos Bangu. Atletą?

The Kingai Cmmty Šavfogs 
Bank, 135 Broądway, Brooklyn, 
N.Y., gavo iš New Yorko mies
to bendruomėnės atžymėjimo 
lefttą už pastatą, kuris yra ar- 
chitektūriniš paminklas pagal 
1957 metų Municipal Art So
dely sprendimą.

Banko namas statytas 1858. 
Bankas pradėjo veikti 1860 ir 
šiais metais švenčia savo 100 
metų sukaktį, kaip tarnauja tau- 
pytojams..

Garbės lenta buvo įteikta 
banko prezidentui Charles F. 
Brau. Įteikė Chester Allen, pre
zidentas Kings County Trust 
Co. ir b{ew Yorko Community 
Trust vadovybės narys. Iškil
mėse dalyvavo arch. Harmon 
H. Goldstrome, Municipal Art 
Society pirm * ir daug kitų sve-

WHTTE HORSE TAVERN 
baras - restoranas
PRANAS BRUCAS, savininkas~~

36-1& JAMAICA AVE.Woodhaven 21, N. Y. TeL VIrgiaia 6-9519

Salė vestuvėm, susirinkimam ir kitiem pobūviam

Salėje gali tilpti 100 dalyvių

Sewefe»Sa<A«t: TV 1-74S3 
MODEL:AN 1-9703 

1G. State Pkusy to Decr Psrit 
Avi- (csft 42). North nnder 
■varpam, baar right at fork 
jP»«r Park Kd.) to Jericho

HtfSBURGH, PA

MMnfc mvip biznlerty 
piknikas

Kiekvienais metais ftttsbur- 
gho lietuviai biznieriai, susior
ganizavę į lietuvių Vaizbos 
Butą, rengia mėtinį pikniką. 
Toks piknikas šiais metais į- 
vyks liepos 31 d., sekmadienį, 
gražiame lietuvių ūkyje, Lith- 
uanian Country Club, važiuo
jant 51 keliu, Jefferson ’ Bo- 
roūgh, netoli Pittsburgho.

Šokiams gros didžiulis ukrai
niečių orkestras. Visi atsilankę 
į pikniką gaus nemokamai šal
to alučio. Bus įdomi pikniko 
programa, dainos, žaidimai ir 
šokiai. Visi galės gražiai nuotai
kingai praleisti dieną. Pikniko 
programą ves SLA prez. P. 

(Skefb.) Dargis. Veiks ir lietuviškas bu
fetas. Lietuviai biznieriai kvie
čia atsilankyti visus lietuvius.

Fr. Žilionis

Begins Sunday, Jone 5th 
SPĖČIAU EXCURSIONS 

„ Via Deluxes Motor Coach

GRAYMOORE

D O V-A NQ S GIMINĖM

IŠSIUNTIMU REIKALINGA RASI R O PINTI JAU DABAR!

__ mūsų giminūs SSSR, Ukrainoje, Gudijoje, Lieto-
■L Latvijoje, ^Estijoje, Užkarpątūje labiausiai

uertbur gotttam ’SŽusdžn&£&2-^^^
Be abejo, ATRAIŽAS GEROS, IMPORTUOTOS VILNO
NES MEDŽIAGOS SUKNELEI, KOSTIUMUI, PALTUI.

EUR 9?**™ P”*** vilnones medžiagas dovanom pa- Ik Uit įiom žemiausiom kainom mieste?
TIK 3 KRAUTUVĖSE FIRMOS

KELIONIŲ BIURAS L&TUVAIB IR LAlVAjB , 
Namų pardavimas, Apdraudoa, Income Tbx ttjpiftynu 

Mutual Funda — Pinigų inveetadjo*

87-09 Jamaica Ave^ Woočhawą N. Y. Tel VI7-4477

280 Chesnut Street ,New Britam, Conn.
Tel. BA 9-1181

322 Datos Avi. •,' ~ ĮjĮjįiftyB 11, 1

Sav. M. ir J. JOKŪBAIČIAI

118-125-130 ORCHARD STREET — GR 5-4525 
Čor. DELANCY, N.Y.C.

Parduodama: šilkas, nailonas, satinas, aksomas, pliušas, gobelenai, 
drobė, medžiagos užuolaidom, antduriam, užvalkalam, baldam ir k.

KRAUTUVES ATVIROS KASDIEN IR SEKMADIENIAIS, 
IŠSKYRUS ŠEŠTADIENIUS, NUO 9 RYTO IKI 8:30 V AR

S, Beckenteino krautuvėse kalbama rusiškai, lenkiškai, ukrainHkai
Važiuoti BMT išlipant Esser Street, keltis elevatorium į virių, 

arba IND traukiniu D-6 Avenue iki Delancey Street.
Atsineškite šj skelbimų, kuris bus ypatingai Įvertintas

CHARLES J. RAMANAUSKAS
1113 Mt Verną St Philadelphia 28, Pa.

POplar 5-4110

WEISS & KATZ, INC
187 ORCHAKD SI, N. Y . C. GB 7-1130

DIDMENŲ IR MAŽMENŲ PREKYBA

DIDELIS PASIRINKIMAS AUDINIU 
vyrų ir moterų eilutėm, apsiaustam, šaknelėm ir kt

Audiniai yra angliškos ir vietines viluos, šilko ir medvilnės 
Specialiai žemos kainos tiems, 
kurie siunčia audinius | užsienį.

Lietuviška fr europietiška duona ir pyragai, šventėms 

Vestuvėms fr pokyliams tortai

Dalia ir Albertas Radžiūnas, m. —

36-38-40 STAGG ST. BROOKLYN 6,

UQUOBS — BEER — WINES
SKANŪS LIETUVIŠKI UŽKANDŽIAI 

^tĄdfenteū sekmadieniais
J. Moftėtaičio lietuviškas orkestras

P. VIŠNIAUSKAS
Sprisg St, NcW Srifeūn, Conn. TeL BA 3-9771

TeL: TR S-1MG 
Tai.! TOMOM
T«L MMĮfO

- TM.: FII-ftŽT
_ ---------- TaU Bl L17E7
OM Vark Rd. — TaL: D A MOT

DIRSA FUNERAL HOME 
Joseph J. & Johazma H. Dirsa

S-nr rtrr \ - .r r ,rr'- -n
-j/ X J*’ X'“** -* ’ i

fttCBtttlC i

• LAKEWOOO, N. J. 12S - «trMt . ______
• PATERSON, N. J, 99 MaM Otrmt — T«L: MUMdB
• NEW HAVERT, Conn^ 9 9krwt — TaL: LO2-M4B
• PITTMURGH, Ru, 1015 E. tarson Street — TeLi HU1479G
• WORCESTER, Maaa^ 22 CaiBtad BDwt
• HAMTRAMCK, MIcK, 9380 Joa. Caihpen
• CLEVELAND, Ohto, 2983 “* '
• CHICAGO, IH., 2222 W.
• SAN FRANCI9CO, C*L I
• NEWAim, N-C OT tprl
• FNILAMlMHA 41,

Pemminkg ddmetftf. Kam 
mokėti didelins pinigus už nuo
mą, ir kvėpuoti didmiesčio dū
mus, jei juš_ galite nusipirkti 
už 4,500 dol. - 2-jų šeimų namą, 
kiekvienas butas po 5 kam- 
barius šu fo8»*" gerame stovy-, 
je, naujas žfogas, šiltas šaltas 
vandud, gdiiids,. garažas, arti 
prie visko, gražioje lietuviškoje 
kolonijoje Aihsterdam, N. Y. 
Viedas butas apmoka taksus, 
kurą, šviesą, iitame — savinin
kas gyvena ^veltui. Kreipkitės 
Atty Wffl. Christian, 29 Main

KELIONĖS Į LIETUVĄ 
Dabar jūs galite aplankyti savo ariimuosras LIETUVOJE 
Mūsų ištaigu taip pat sutvarko pramogines ir biznio kdknes | 
visus Sovietų Sąjungos valdomus kraštus. Mes parūpiname vtas, 
sutvarkome rezervacijas ir kt. Smulkesitoms infonūėfjoms niy- 
kite/skambinkite daugiausiai patyrusiam kelionių biurui j R. Europa

COSMOS TRAVEL BUREAU Ine.
45 W. 45 Slr. Ne* York M, N. Y. • M. O* 5-7H1

NUGAROS SKAUSMAI PRANYKO!
Kentėjau labai dideliu* skattemu* nugaroje, 
kakle, galvoje pečiuose, rankose, ilaunyse, 
kojose Ir keliuose; jaučiau dideli nervingu. 

\ mg ir kankino nemiga. Meldžiau Dievg pa-
' galbo* ir mano maldos buvo liklausyto*.

Gydytojai chiropraktikai — Manhattan, 
Bronx, Brookiyno Ir Oueen* klinikose — 
pašalino visu* mano skausmu* ir visa* pro. 
biemas. Dabar aš jaučiuosi kaip 18 metu 
mergaite. Dčkoju Dievui ir chiropraktikų 

' klinikoms Manhattan, Bronxe ir Brooklyne.
JŪ3 Kalite rašyti ar skambinti norint smul- 
kesnig informacijš apie tai, kaip man jie 
padėjo. — Mrs. Frances Randazzo.

g 625 Manida St.. New York City. TV 7-217Q.
CHIROPRACTIC CENTER OF 

MANHATTAN, 152 W. 42nd 8L ■įK:W (Čor. B*way Saite 538A)
t CHIROPRACTIC CENTER OF

VV- NGM ■. BROOKLYN, 147 Montague 8L 
E (Near Borough Hali)Jlfr ĄW; '' g CHIROPRACTIC CENTER OF

THE BRONX, 1015 Southern Blvd.
. g C8®*- ie3rd S*" *■ Vcstchester Ava.) 

\ % ’VT'V g CHIROPRACTIC CENTEA OF 
B Jf ' > ; gOUEENŠ A LONG ISLAND 
< I “ 91-02 Sutphin Blvd.
gg ■ .gKgyg (Near Jamaica staflon, L I. AR.)

1 GeltaM Kvnsns I NAMUS bet kur ir bet gr^. kartap laika. Paskambinkite, parašykite srbeanm aplaiAykite mus šiandien fr gausite Uiustruo-g sfWŽ^WHPCvw U aphtvvot* knygele kurioje nurodyta kaip 
9 \ CHIROPRACTIC CENTBRS gali jum* padėti.

LAIDOTUVIŲ IHR1ZTORIUS, jsanas ir puiku lietuvta 

szArsiro valandoj* sutmu 
Edward A*

SIUNTINIAMS l LIETU VA!
Tamsta rasi didelį pasirinkimų vilnonių medžiagų vytą kosttanuunt 

ir švarkams, moterų eilutėms, sdcndCms bei ivsHčasB.
Maišytos ir rajoninės medžiagos parduodamos griežtai unm

ir į kitus Suv. Sąjungos valdam— krattus. Gsrantiritas RrMafymas 
Muitai ir kiti mokesčiai apmokami čia. Gavėjas NIEKO NEMOKA- 

Rašykit* arba atlankykite Jum* artiadamta* mfiaų Hųrtot

COSMOS PARCELS EKPRESS Corp.
• NEW YORK 3, N. Y* 38 - 2nd A—nu* — T«Ls ALIM5G
• BROOKLYN 7, N. Y. 800 «Mttur A—n— —r TdL: OI Mito---------- ---------------- ---------- _ - ------------ T<?

PETRAS KARALIUS, savicinkas
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS IR BALZAMUOTOJAS 

74 Provideaee Street 
_ Worcester, Haas.

JUOZO IR IZABELĖS MISIŪNU

RAY’S Uęi OR STORE
Gaffiifa. g&fti Įvairiaefeftfe rūšies amerikiečių fr importuo
tų IM^žiaaEBaA pasirinkimas degtinės ir vyno.
1W4B tfeFFERTS BLVD. BICHMOND HHI5 N. V.

Tfefrftmas: VIrginia 3-3544

plūs Tax Round Trip 
Leaves from 8:45 to 9:15 a.m.

PORT AUTHORITY
Amsterdam, N.Y., teL VI- Eighth Avė To* st, n.yc.

WINDOW 17 
BRyant 9-1000

(wholesate) kainomis.

K & K FABRICS

MOŠŲ SKYRIAI
138 W. 14th Strmt 
NEW YORK 11, N. Y. 
T*L CHai—a 3-2983

.141 8*00*9 Avenue 
NIW YORK CITY, N. Y. 
TatGRamerey8-7430

3218 lun—t Blvd. 
LOS ANGELES 23, CMIf. 
Tek NOilimidj 8 9187

332 FSImor* Avenue 
BUFFALO A N. Y.

T*l. M0hawk 2S74,

389 Wcst Bruad—y 
T*L ANdretv 8-98J0 
•O. BO«TON ;2A Mam

132 Franku* Avėta* 
HARTFORD, Cmn. 

: Tat Chapti 8-4724

Gto vtogw FHM4I
NCWARK, M. A.

Tel. M Ariut 2-2877
908 Llterary Rd. 

CLSVKLANO 13, OMe 
Tel. TOvver 1-1481

11389 Jo*. Carnp** 
DTFROIT 12, MM. 

T*L TOvrna—d 84898

832 W. Glrartf Avė. 
PH1LADCLPHIA 23, Pa.

T*t wAito stori
......... ■—

2134 W. CMcOT Avė. 
CHICAGO 32.-ML
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NEW YORK

Nauji Darbininko skaitytojai:

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

lauskas, HucLcd, Mass., V. Klo- Tel. EVergreen 7-4335
va, Los Angeles, Calif., V. Jane-
kū.ias. Washington, D. C.

(ARMAKAUSKAS)Banis. Stoughton. Mass.. A. Laz-

F. Lunikas. Hovvard Beach. L.I.
N. Y., E. Mociekienė. Bayonne,

vanton, Pa.

Mūsų mylimas vyras ir tėvelis
(BIELIAUSKAS)

660 GRAND STREET

Giiai nuliūdę
ŽMONA ir SŪNŪS EVergreen 8-9770

PAVERGTŲJŲ TAUTŲ SAVAITE

LIEPOS 17, sekmadienį

Visi į Pikniką! LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

arba vakare EV 1-3650.

ATIDENGIMO IŠKILMES IAMAICA POLISH NATIONAL HOME

Piknike gros nuo 2 vai. plokštelių muzika, o nuo 5 vai. šaunus

vadovaujant NICK DZVONAR

VEIKS BARAS IR BUS GARDŽIŲ UŽKANDŽIŲ
VISUS KVIEČIAME DALYVAUTI.

AteitininknŲ išvyka. Bostono 
ateitininkai (moksleiviai, st+ 
dentai ir sendraugiai) liepos 17, 
sekmadienj, 9 vai. ryto automo
biliais vyksta į Old Silver Beach 
(Palmouth, Cape Cod). Iš ten 
3 vai. popiet renkasi į Meškos 
vasarvietę Monument Beach. 
Ten kalbės vasarvietės savinin
kas ^Ateitininkų Federacijos v- 
bos narys St. Lūšys. Mokslei
viai ateitininkai turės savo spe
cialią programą. Kviečiami atei
tininkai ir jų bičiuliai gasiai 
dalyvauti.

BROOKLYN, N. Y.
NOTARY PUBLIC

Joseph Garszva

dauskienė, VVsterburv, Conn.

N.J., dr. V. J. Covalesky, Se-

MASPETHO lietuvių Kristaus Atsimainymo parapines bažnyčios projektas, kurį padarė arch J. Mulokas. 
Statybos darbai tuoj-pra.dedamh t--

J. B. SHALINS
- Šalinskas '

Vėliavų iškilmingas pakėli
mas iki pusės stiebo bus liepos 
17, 12:30 vai. prie Pavergtų 
Jungtinių Tautų pastato (prie
šais Jungtines Tautas). Kalbą 
pasakys šen. B. Keating.

Šias iškilmes rengia Paverg
tos Jungtinės Tautos, amerikie
čiai PJT draugai, Rytų Euro
pos kilimo amerikiečių konfe
rencija. . t

W. Dargis, N. Y. C., G. Ma- 
leski, Fords, N.J., kun. J.Pau-

Autobusai į Rutnam. Nekal
to Prasidėjimo seserų rėmėjų 
Bostono skyrius, kuriam vado
vauja V. Šimkienė, organizuo
ja autobusus į metinį pikniką 
— lietuvių susiartinimo šven
tę. Autobusams bilietai gauna
mi Ivaškų baldų krautuvėje ir 
pas valdybos narius. Visi kelei
viai prašomi registruotis iš 
anksto, kad bucų gal.ma tiks
liai žinoti, kiek reikės samdy
ti autobusų, šiemet numatoma 
ypatingai įdomi programa, to
dėl bostoniškiai rengiasi gausiai 
keliauti. Kas negali važiuoti sa
vo automobiliu, prašom pirkti 
bilietus ir važiuoti autobusais.

Aldonos Žibinskaitės pakėli
mas į tikrąsias nares buvo iš
leistas aprašant Bostono aka
demikų skautų šventę.

Sakoma, kad medicinos prak
tikoje atsidėjusi gailestingoji 
sesuo nemažiau sveikatos grą
žina ligoniam, kaip ir gydyto
jas. Amerikoje apskritai yra di
delis gailestingųjų seserų trū
kumas, nes, palyginti, nedide
lis atlyginimas, o labai atsakin
gas ir sunkus darbas. Gal dėl 
to ir lietuvaitės dažniau pasi
renka kitas profesijas. Danutė 
Mikūlskytė tačiau visą' laiką 
svajojo būti gailestinga sese
rim. Ir štai šį pavasarį jau ap
siginklavo diplomu “B. S. in 
Nursing”. Mokslą išėjo Mt. St. 

Joseph’s kolegijoje, Cicinatti, 
Ohio, 1956 - 60: Darbo žiūri 

New Yorke, kad galėtų gyventi 
pas tėvelius, Brooklyne. Danu
tė priklausė Moksleivių Ateiti
ninkų Sąjungai, vėliau Studen
tų Ateitininkų Sąjungai.

M. P. BALLAS r- Directorius 
ALB. BALTRŪNAS -BALTON

Privažiavimas labai geras J a m a i c o s linija iki Sutphin Boulevard, 
iš čia autobusu iki 108th Avenue arba pėsčiom 10 min.

JOHN F. COLLINS, Bostono miesto majoras. Kepei 17 dalyvaus Stepono Dariau* posto piknike Rotrruvo: 
parke, B.-ockton Mas*, lt k. į d. sėdi — Paula Ketvirtis, ŠL Dariaus posto pagetbininkių pirmininkė, ii 
John F. Coiltns, majoras; stovi — Edmudas L. Ketvirtis— posto komanderi* ir Juozas C. Lubinas.

423 METROPOLITAN AVĖ.
BROOKLYN, N. Y.

Msgr. JONAS BALKONAS
Amerikiečių, kilusių iš rytų ir vidurio Europos 
Sąjungos Pirmininkas 
Dr. PETR ZENKL
Pavergtųjų Tautų Seimo Pirmininkas
CHR1STOPHER EMMET

r Angoly Karalienės parapijos 
piknikas, įvykęs praeitą sek
madienį lenkų parke, Jąmai- 
coje, sutraukė apie 1,000 žmo
nių. Kunigas J. Aleksiūnas, pa
rapijos klebonas, dėkoja vi
siems atsilankiusiems ir dova
nom bei darbu piisidėjusiem 
prie pikniko pasisekimo.

Dr. V. Paprockas nuo lie
pos 10 iki 24 išvyko atostogų 
į Maine.

Mrs. P. Salina liepos 17 iš
vyksta į Philadelphiją dalyvau
ti konvencijoje “National Fe- 
deration of the Business and 
Professional Women’s Club”. 
Tam klubui priklauso 380,000 
iš visos Amerikos. Mrs. P. 
Shallna bus Massachusetts de
legacijos pirmininkė.

prie ACEN pastato (769 First Avė.) 
priešais Jungt, Tautų rūmus. New Yorke

Masinis susirinkimas bus lie
pos 24, 2 vai. popiet Manhatten 
Center, 311 W. 34th St.

Auksu. Sidabru. Deimantai 
Laikrodžiai

Tel. STagg 2-5043

Matthew P. Ballas

Vėronika Rožė Valantiejus, 
gyv. 54-41 72 St., Maspethe, mi
rė liepos 10. Palaidota liepos 13 
iš V. Atsimainymo bažnyčios 
šv. Jono kapinėse. Laidojimui 
patarnavo August Kodzis lai
dojimo įstaiga. Jos vyras An
tanas mirė anksčiau. Paliko du 
sūnus — advokatą Juozą ir gy
dytoją Joną, 4 anūkus, vyro 
brolį kun. J. Valantiejų.

Liet KaL Darbininkų klubo 
narių susirinkimas įvyks liepos 
18, pirmadienį, po vakarinių pa
maldų Angelų Karalienės para
pijos salėje.

Jonas ir Jieva Baltai—liepos 
3 Januškių vasarvietėje, Islip, 
L.I., gausiam būry bičiulių ir 
draugų minėjo 35 metų vedybi
nę sukaktį. Svečiai buvo gar
džiai pavaišinti. Kalbose palin
kėta sukaktuvininkams šviesių 
dienų. Baltai Brooklyno visuo
menei yra gerai pažįstami, nes 
nuo pat jaunų dienų dalyvau
ja visame tautiškame judėjime. 
Ilgiausių metų! (Pr.)

GRABORIUS
BALSAMUOTOJAS

lietuvis, Sopulingosios Dievo 
Motinos parapijos vikaras, 
Corona, N. Y., mirė liepos 5, 
palaidotas iš tos pačios bažny
čios liepos 9.

Marijona Kivytionė, 68 me
tų, mirė liepos 4 Kings Coun- 
ty ligoninėje. Palaidota iš Ap
reiškimo par. bažnyčios liepos 
8 šv. Jono kapinėse. Laidoji
mui patarnavo J. Garšvos lai
dojimo įstaiga. Nuliūdime pa
liko tris sūnus, dvi dukras ir 
7 vaikaičius. Velionė buvo Dar
bininko skaitytoja ir veikli lie
tuviškoje visuomenėje.

Prieinamiausiomto kainomis su 
labai gerom ižsimokėjbno sąly- 

- gom ir pristatymu į vietų iš 
ONOS IVAAKIENfcS 

baldų krautuves

Liepos 17 - 24 paskelbta pa
vergtų tautų savaitė. Ta pro
ga NewYorke bus

Pamaldos šv. Patriko katedro 
je liepos 17, 10 vai. Mišias au
koja kardinolas Fr. Spellma- 
nas.

Since 1889
OUR ONLY STORE 

We Deliver Anywhere 
We Telegraph Flowers

Anywhere 
Wedd;nqs & Funerals 

our specialty

Viengungiam vyram ar mo
terim išnuomojami 2 nedideli 
buteliai su atskirais įėjimais, 
šilima, karštu vandeniu, prie 
gero susisiekimo. Skambinti — 
EVergreen 1-3723.

Pavergtųjų Tautų Bičiulių Amerikoje 
Sąjungos Pirmininkas

F U N E RAL H O M E
197 WEBSTER Avė.
PRANAS WAITKUS 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
ir BALSAMUOTOJAS

Elzbieta KUšlytė - Lipinskienė 
ir jos sūnus Antanas Lapins
kas Lietuvoje prašo atsiliepti 
Oną Kušlytę ir Zuzaną Kušlytę 
(d. Juozo) arba jų vaikus. Ki
lusios iš Žalsvos kaimo, Liudvi
navo valsčiaus, Marijampolės 
apskr. ir į Ameriką atvykusios 
prieš 1914 metus. Rašyti: An
tanas Lapinskas, Garliavos paš
tas, Garliavos gyvenvietė, Aukš
toji g. Nr. 2; Kauno rajonas, 
Lithuania.

Cambridge, Mass. 
NOTARY PUBLIC

Patarnavimas dieną ir naktį 
Nauja modemiška koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Cam
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos tos 
pačios ir į kitus miestui. 
Reikale šaukite: Tei. TR 6-6434

Kauno Valstybės Operos chormeisteris mirė liepos 11, 
pirmadienį. Pašarvotas J. Garšvos laidojimo namuose. 
Laidojamas iš Aprėiškimo bažnyčios liepos 15, penktadienį.

Išnuomojamas butas iš 3 
kambarių su apšildymu, šaldy
tuvu ir gazine virtuve ir vonia. 
Nuoma 56 dol. mėnesiui. Ad
resas: 670 Belmont Avė., Brook-

Soimat arba pavieniui asme
niui išnuomojamas naujai at
remontuotas butas su šiluma 
ir įurštu vandeniu prie gero 
susisiekimo. Kreiptis telef. EV 
1-3723.

Išnuomojamas antrame aukš
te apšildomas gražus 5 kamb. 
butas suaug. šeimai, kuri ap- 
siims atlikti sargo - dženitoriaus 
darbą 8 šeimynų name Ridge- 
woode, netoli Wyckoff ligoni
nės. Skambinti 8-9 vai. ryte

galima gauti butui moderniški 
baldai,, įvairios lempos, vaikam 
lovutės, virtuvės reikmenys ir k. 

LITHUANIAN
FURNITURE CO.

386 West Broaduray,
So. Boston 27, Mas*. 
Off. Tat; AN 8-4S18 

Re*.: AN 8-5961
Krautuvėje galima gauti DAR
BININKĄ, pratęsti prenumera
tąatbanžsfcSdrytt nauJai.-

231 BEDFORD AVĖ. 
Brooklyn, N. Y.

Paverskime šias iškilmes įspūdinga demonstracija už 
pavergtųjų tautų išlaisvinimą. Apsilankykite ko gausiau
siai tautiniuose rūbuose, su vėliavomis. Atsiveskite drau
gus ir gimines.

Išnuomojamas apstatyt, kam
barys Richmond Hill rajone, 
prie parko. Pagal susitarimą 
galima naudotis virtuve ii* ga- 
zu. Kreiptis tel. VI 6-0467.

"FLOWERS 
FOR EVERY 
OCCASION”

270 B R O A D W A Y 
BROOKLYN 11, N. Y.

Phone: EVergreen 4-8859 
7281

DARBININKO administraci. 
ja Darbo dienos sevėitgetyje 
rugsėjo 34 ruošia išvykų į 
K«nnobuRkporf% M*. Suinto- 
r^istraėl ^s^^aėot^s^r

Visose iškilmėse lietuviai 
kviečiami kuo gausiau dalyvau-

Sen. Kenneth B. Keating bus pagrindinis kalbėtojas 
Laisvų ir nepriklausomų —

Albanijos, Bulgarijos, Čekoslovakijos, 
Estijos, Latvijos, Lenkijos, Lietuvos, 
Rumunijos ir Vengrijos

Vėliavos bus pakeltos jų tautiniams himnams skambant.

84-62 JAMAICA AVĖ.
(prie Forert Psrinray Statton) 

VVOOOHAVEN, N. Y.
Suteikiam garbingas laidotuves 
Koplyčios nemokamai visose 
miesto dalyse; veikia ventiliacija

Graborius-Balsamuotojas 
MODERNIŠKA KOPLYČIA

s'

j’................ -

Stpnhpn Brpdes Jr.
A D V O RATAS

37 Sberidan Aveaae 
BrooldyB 8» N. Y.

Tel. APptegate 7-7083 - _


